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1 Toteuttajat 
 

Hankkeen päätoteuttaja Varsinais-Suomen liitossa oli Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioi-

den palvelukeskus Valonia ja alueellinen tietopalvelu Lounaistieto. Osatoteuttajana oli ProAgria/Länsi-Suomen 

maa- ja kotitalousnaiset.  

 

2 Hankkeen nimi ja hanketunnus 
Hankkeen nimi ”Virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoimeen käyttöön Varsinais-Suomessa” muutettiin 

kesän 2017 ohjausryhmäkokouksessa viestinnän kannalta toimivammaksi ”Virkistä dataa” -hankkeeksi. Hanke 

käynnistyi vuonna 2017 ja kesti kaksi vuotta päättyen joulukuussa 2018. Alkuperäinen toiminta-aika oli mar-

raskuun 2018 loppuun saakka ja hankkeelle haettiin jatkoa vuoden loppuun. Hanke on saanut rahoituksen 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 220 000 €, josta EU:n 

tuki on 90 %. Hankenumero on 35529. 

 

3 Yhteenveto 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman tilaston mukaan matkailu kasvaa muuta taloutta nopeammin (viiden 

prosentin vuosivauhtia) ja matkailuviennin arvo valtakunnallisesti oli vuonna 2017 jo 4,6 mrd euroa, mikä on 

2,6 % bruttokansantuotteesta. Luvut ovat samaa kokoluokkaa kuin metsäteollisuuden osuus BKT:sta ja suu-

rempi kuin elintarviketeollisuuden. Kansainvälisen matkailun elinkeinomerkityksen kasvaessa kehittämisen tu-

eksi tarvitaan tietoa, yhteistyöverkostoja ja uusia innovaatioita. Suomen brändi kansainvälisessä matkailussa 

perustuu osin suomalaiseen luontoon ja siksi virkistys- ja luontomatkailukohteiden kehittäminen on tärkeää.  

Virkistysalueiden ja reittiyhteyksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa on oleellista, ettei menetetä 

kasvavan ja jopa 140 000 työntekijää työllistävän elinkeinon toimintamahdollisuuksia. Sekä kansainvälinen 

matkailija että maakunnan lähivirkistyjä hyötyvät kunnossa olevista luontopoluista ja palveluista. Luonnossa 

virkistymisen hyvinvointihyödyt ovat laajasti tunnetut ja varsinaissuomalaisessa ympäristössä elämykselli-

syyttä lisää rikas kulttuuriperintö. 

 

Varsinais-Suomessa tarvitaan uusia toimintatapoja ja koordinaatiota virkistys- ja luontomatkailun täyden po-

tentiaalin hyödyntämiseksi. Virkistys- ja luontomatkailukohteista saatavien hyötyjen täysimittainen toteutu-

minen Varsinais-Suomessa edellyttää erilaisten kohteiden nykyistä parempaa tunnettuutta, löydettävyyttä ja 

saavutettavuutta. Tyypillistä kohteille on, että ne sijaitsevat maaseutualueilla ja tuottavat hyötyjä omaa lä-

hialuettaan laajemmalle kohderyhmälle. Suunnitelma virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa keräävästä ja ai-

neistoa avoimeen käyttöön avaavasta hankkeesta lähti siis tarpeesta kehittää Varsinais-Suomen virkistystä ja 

luontomatkailua hallitusti eteenpäin. Kattava tieto olemassa olevista kohteista ja ylläpidosta on tunnistettu 

systemaattisen ja kunta- tai maakuntarajat ylittävän kehittämisen edellytykseksi.  

 

Hanke keräsi mittavan aineiston maakunnan virkistys- ja luontomatkailukohteista ja reiteistä sekä niihin liitty-

vistä toimijoista. Aineistossa on kohteiden sijainnin lisäksi tietoa myös kohteiden varustuksesta ja luontomat-

kailuun liittyvistä palveluista. Aineisto on viety osaksi Lounaistiedon karttapalvelua, jossa se julkaistiin lisenssin 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/verkostot/matkailu/tutkimukset-ja-tilastot/tutkimukset-ja-tilastot-lyhyesti/
https://data.lounaistieto.fi/data/fi/dataset/varsinais-suomen-virkistyskohteet-ja-reitit-seka-retkeily-ja-matkailukohteet
https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/
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CC by 4.0 mukaan eli aineisto on ilmaiseksi kaikkien käytettävissä ja ladattavissa esimerkiksi sovelluskehittämi-

sen käyttöön. 

 

Hankkeessa kehitettiin Virma-työkalu, jonka avulla aineiston tietoja on mahdollista lisätä ja päivittää hajaute-

tusti. Esimerkiksi virkistysreitin toteuttanut ja sen rakenteita ylläpitävä kyläyhdistys voi rekisteröityä Virman 

käyttäjäksi ja ilmoittaa reitin tiedot palveluun. Mikäli reittiin tai sen varrella oleviin varusteisiin tulee muutok-

sia, voi ylläpitäjä käydä muuttamassa tiedot Virmaan. Myös uusia kohteita voi ilmoittaa tietokantaan työkalun 

avulla. Hankkeessa pyrittiin myös siihen, että kohteita ja reittejä ylläpitävät yhdistykset, kunnat ja yritykset 

voivat hyötyä tietojen ylläpidosta myös omalla verkkosivulla näkyvässä viestinnässään. Virkistyskohteita ja 

matkailupalveluita etsivät retkeilijät tarvitsevat luotettavaa tietoa retkisuunnitelman tekemiseen. Lounaistie-

don karttapalvelussa on verkkosivuille mahdollista ottaa karttaupote, josta sivulla vierailija näkee ajantasaiset 

tiedot alueen kohteista, reiteistä ja palveluista. Yrittäjät ja yhdistykset voivat tietopalvelun avulla kehittää myös 

uutta yhteistyötä, toimintaa, tuotteita, esittelymateriaalia ja parantaa palveluitaan asiakkaille. 

 

Tieto tarjoaa uusia luonto- ja virkistysmatkailuun kytkeytyviä elinkeinotoiminnan mahdollisuuksia maaseutu-

alueille sekä lisää ymmärrystä tiedon avoimen saatavuuden mahdollisuuksista maaseudun ja alueiden kehittä-

misessä. Maakunnan profiili monipuolisena luonto- ja virkistyskohteiden alueena vahvistuu ja mahdollistaa 

uutta liiketoimintaa, elinkeinojen kehittymistä sekä tuo lisäansioita erityisesti maaseudun toimijoille. Matkai-

lun kasvupotentiaalin hyödyntäminen on tärkeä lisätulonlähde maaseututoimijoille, jotka tekevät matkailutoi-

mintaa usein sivutoimena. 

 

Hankkeen aikana muodostettiin kiinteä yhteistyöverkosto maakunnan reitistöhankkeiden ja muiden matkailu- 

ja virkistystoimijoiden kanssa. Verkoston tapaamiset jatkuvat hankkeen jälkeenkin. Maakunnassa on menossa 

runsaasti kiinnostavaa kehittämistoimintaa ja uusia reitistöjä syntyy lisää. Älykkäät ratkaisut reitistöjen löytä-

miseen ovat käytössä. Toimijoiden kanssa on myös muodostunut yhteinen käsitys siitä, miten luontomatkailun 

kansainvälistämistä maakunnassa edistetään. Useat alueet ovat jo hankkineet lisenssin ja vieneet reittejä Out-

doorActive-portaaliin, jossa tavoittaa erityisesti keskieurooppalaisen luontomatkailijan. Kansainvälisen mat-

kailun kehittämiseen liittyy myös muita saavutettavuuteen liittyviä tekijöitä sekä reitistöjen ja kohteiden laa-

dun kehittämisen ja yhtenäisen arvioinnin tarpeita. Työ niiden parissa jatkuu hankkeen jälkeen niin valtakun-

nallisissa kuin alueellisissa hankkeissa. 

 

 
Veneilyä Turun saaristossa. Kuva: Niina Ruuska 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi
https://virma.lounaistieto.fi/
https://www.lounaistieto.fi/virkistys/karttaupotus/
https://www.outdooractive.com/en/country/finland/1036883/
https://www.outdooractive.com/en/country/finland/1036883/
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4 Hankkeen tausta ja tavoitteet 
 

Virkistys- ja luontomatkailukohteista saatavien hyötyjen täysimittainen toteutuminen Varsinais-Suomessa 

edellyttää keskenään erilaisten kohteiden nykyistä parempaa tunnettuutta, löydettävyyttä ja saavutetta-

vuutta. Varsinais-Suomen liiton toteuttaman selvityksen (Hartikainen 2015) perusteella maakunnan virkistys- 

ja luontomatkailukohteiden näkyvyys sekä tunnettuus ovat toistaiseksi vähäisiä. Selvityksen sidosryhmäky-

selyyn vastanneista 70,7 % katsoi, että heidän kohderyhmänsä eivät saaneet riittävän hyvin tietoa luontomat-

kailun tai luonnonvirkistyskäytön kohteista, reiteistä tai palveluista. Selvityksen mukaan myös kohteiden tuot-

teistaminen on toistaiseksi ollut vähäistä. Sidosryhmäkyselyn kohderyhmänä olivat kuntien päättäjät, muut 

päättäjät, matkailuyritykset, yrityshautomot ja muut yritystukea antavat organisaatiot sekä teema-aluetta kos-

kettavat yhdistykset ja sidosryhmät. 

 

  
Pitkospuut Pomponrahkalla. Kuva: Katariina Yli-Heikkilä 

 

Varsinais-Suomeen tarvitaan uusia toimintatapoja ja koordinaatiota virkistys- ja luontomatkailun täyden po-

tentiaalin hyödyntämiseksi. Avoin data on toimintatapana ja tiedonvälityksen menetelmänä vielä vieras maa-

seudun kehittäjille Varsinais-Suomessa ja tämä rajoittaa myös virkistys- ja luontomatkailun kehittämistä. Avoi-

mella datalla tarkoitetaan julkishallinnolle, organisaatioille, yrityksille tai yksityishenkilöille kertynyttä tietoa, 

joka on avattu organisaation ulkopuolisillekin vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi. Avoin data ei siis ole 

sama asia kuin julkinen tieto.  Julkiseen tietoon kaikilla on pääsy, eli ihmiset pääsevät lukemaan tietoja esimer-

kiksi verkkosivuilta tai kaupungin kirjaamosta. Avoin julkinen tieto, eli avoin data, puolestaan tarkoittaa sitä, 

https://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2015/virkistysalueyhdistyshanke_selvitys_final_netti.pdf
https://data.lounaistieto.fi/fi/mita-on-avoin-data/
https://data.lounaistieto.fi/fi/mita-on-avoin-data/
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että kansalaiset ja yritykset voivat myös käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa maksutta. Olennaista on myös se, 

että data on avattu sellaisessa muodossa, että sitä on helppo käsitellä tietokoneohjelmistoilla.  

 

4.1 Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen 
 

Hankkeella on edistetty kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista monin tavoin. Hanke edistää varsi-

naissuomalaisten hyöty- ja arkiliikuntaa sekä kestävää matkailua kannustamalla ja lisäämällä mahdollisuuksia 

lähimatkailuun ja -retkeilyyn. Virkistyskohteiden, kuten luontopolkujen ja retkeilyreittien aktiivinen käyttö vah-

vistaa ihmisten luontosuhdetta ja syventää ympäristötietoisuutta. Nämä positiiviset kerrannaisvaikutukset hei-

jastuvat yksilöiden ja yhteisöjen kautta yhteiskuntaan. 

 

Avoimen datan periaatteiden mukaisesti tässä hankkeessa kerätyt ja tuotetut aineistot on avattu tasapuolisesti 

kaikkien saataville ja hyödynnettäväksi. Jo olemassa olevien aineistojen esille tuominen ja hyödyntäminen uu-

den liiketoiminnan mahdollistamiseksi lisäävät resurssitehokkuutta ja vähentävät mahdollisesti eri toimijoiden 

tekemää päällekkäistä työtä. Hankkeella on edistetty pienten matkailutoimijoiden ja -yrittäjien asemaa, kun 

myös vähemmän tunnetut kohteet ja reitit saadaan nostettua hankkeen myötä esille. 

 

Varsinais-Suomen maakuntastrategian mukaisesti hanke rakentaa kestävää ja näkyvää vapaa-aikakonseptia, 

jossa elävä ja elinvoimainen saaristo, vetovoimaiset kansallispuistot sekä Varsinais-Suomen rikas luonto- ja 

kulttuuriympäristö tarjoavat elämyksiä ympäri vuoden. Lisäksi hankkeessa on tuettu avoimen tiedon käyttöä 

ja lisätty eri toimijoiden ja asukkaiden välistä tiedon välitystä ja osallistumista. Hankkeen toimintamallilla on 

tuotettu niin taloudellista kuin sosiaalista hyötyä maakunnan asukkaille ja yrityksille. Samalla on vahvistettu 

Varsinais-Suomen luontokohteiden säilyttämistä ja kehittämistä.  

 

4.2 Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 
 

Hanke on tukenut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tiedonvälitystä, innovaatiotoimintaa ja 

maaseudun yhteistyötä koskevia tavoitteita. Hankkeen tulosten myötä voidaan edistää osaamisen, tiedonvä-

lityksen, innovaatioiden ja yhteistyön lisäämistä maaseudulla sekä vaikuttaa maaseudun yritystoiminnan ja 

työllisyyden monipuolistamiseen sekä palveluiden parantamiseen. Uuden tieto- ja viestintäteknologian avulla 

luodaan mahdollisuuksia maaseudun matkailun ja palveluiden sekä muun liiketoiminnan kehittämiselle. Hanke 

tukee myös maaseudun elinkeinojen monipuolistamista ja työllisyyden parantamista kehittämällä yritysten kil-

pailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista sekä lisää maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua 

vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa. 

 

Hanke on toteuttanut Varsinais-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 2014–2020 tavoit-

teita maakuntien maaseutumatkailun kehittämisestä. Hankkeella on edistetty ohjelmassa asetettuja tavoit-

teita, jotka tähtäävät yhteismarkkinoinnin kehittämiseen, yritysyhteistyön lisäämiseen, tuotekehitykseen, 

osaamisen kehittämiseen sekä erityisesti kohteiden ja tuotteiden saavutettavuudesta huolehtimiseen. Hank-

keen tuloksia voidaan hyödyntää yhteisölliseen kehittämistyöhön, jossa luodaan matkailutuotteita ja -kohteita 

yritysvetoisen matkailun tarjontaan. Tämä täydentäisi ja monipuolistaisi maakuntien matkailutarjonnan koko-

naisuutta kehittämissuunnitelman mukaisesti. 

 

https://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/2014/maakuntastrategia_netti.pdf
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/58644/Varsinais-Suomen+alueellinen+maaseudun+kehitt%C3%A4missuunnitelma+2014-2020.pdf/efd8ac97-c8ec-4413-b701-7aba8e97ff30
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Varsinais-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman 2014–2020 mukaan maakunnan maaseudun vahvuuk-

sia ovat alueen kulttuuri, historia ja luonnon monimuotoisuus. Lisäksi suunnitelmassa todetaan, että suoma-

laisten lyhytkestoinen lähialuematkailu on lisääntynyt sekä määrällisesti että eri vuodenaikoina. Kansainväli-

sesti kasvava hyvinvointimatkailutrendi näkyy aktiivisten lomien lisääntymisessä myös Varsinais-Suomessa. Ke-

hittämissuunnitelman mukaisesti Varsinais-Suomessa tämä kysyntä onkin mahdollista hyödyntää vetovoima-

tekijänä jo olemassa oleviin matkailupalveluihin yhdistettynä. Suunnitelman mukaan maaseudulla ja saaris-

tossa on mahdollista tarjota yritysten yhteistyön ja tuotekehityksen kautta lisää pienimuotoista, laatutietoi-

selle ja maksukykyiselle asiakkaalle kohdennettua korkealaatuista sekä ainutlaatuisia elämyksiä tuottavaa pal-

velua. Lisäksi reittien palvelukykyä tulee kehittää ja luoda uusia palveluja niiden varrelle. Myös Varsinais-Suo-

men kansallispuistoalueiden tuotteistusta tulee suunnitelman mukaan lisätä. 

 

Virkistä dataa! -hanke on vastannut hyvinvointi- ja lähialuematkailun kasvun synnyttämään tarpeeseen tuot-

tamalla luonto- ja virkistysmatkailukohteiden kuvauksia (Maakunnan virkistysreitistöjä). Samalla hanke tukee 

kehittämissuunnitelman tavoitteita, joiden mukaan saavutettavuudesta huolehtiminen, aluepohjainen yhteis-

markkinointi, yhteistyön lisääminen ja tuotteistuksen tukeminen ovat ohjelmakaudella kehittämistoiminnan 

keskiössä. Maakunnallisin toimenpitein hanke tuottaa myös lisäarvoa Leader-ryhmien paikallisten kehittämis-

strategioiden tavoitteille ja toteutukselle. 

 

Hanke on toteuttanut Varsinais-Suomen maakuntastrategian toimenpiteitä; TP V8: Edistetään varsinaissuoma-

laisten hyöty- ja arkiliikuntaa sekä kestäviä liikennevalintoja, TP S6: Rakennetaan kestävää ja näkyvää vapaa-

aikakonseptia, jossa elävä ja elinvoimainen saaristo, vetovoimaiset kansallispuistot sekä maakunnan rikas kult-

tuuriympäristö tarjoavat elämyksiä läpi vuoden ja TP R4: tuetaan avoimen tiedon käyttöä ja asiantuntijoiden 

välistä tiedon jakamista. Parannetaan suunnittelun laatua ja päätösten kokonaisvaltaista vaikutusten arvioin-

tia. TP Y5: Edistetään yrittäjyyttä, omistajanvaihdoksia ja kasvuyrittäjyyteen sekä innovaatiovalmiuksien kehit-

tämiseen tähtäävää toimintaa ja työelämän laatua. Vahvistetaan yrittäjyyskasvatuksen roolia maakunnan op-

pilaitoksissa. 

 

4.3 Hankkeen konkreettiset tavoitteet 
 

Hankkeen konkreettiset tavoitteet olivat  

• koota kattavasti ja yksityiskohtaisesti tiedot Varsinais-Suomen virkistysaluereiteistä ja -kohteista sekä 

niihin liittyvistä toimijoista 

• tarjota uusia luonto- ja virkistysmatkailuun kytkeytyviä elinkeinotoiminnan mahdollisuuksia maaseu-

tualueille  

• lisätä ymmärrystä tiedon avoimen saatavuuden mahdollisuuksista maaseudun ja alueiden kehittämi-

sessä 

• luoda yhteistyöpohjaa luonto- ja virkistysalueiden kehittämiselle ja toiminnan koordinoinnille Varsi-

nais-Suomessa 

 

Kerättävä aineisto julkaistiin paikkatietomuotoisena avoimena datana verkossa, jotta tieto olisi paitsi vapaasti 

katsottavissa, myös lisenssin CC by 4.0 mukaan ilmaiseksi kaikkien käytettävissä ja jatkojalostettavissa. Tiedot 

virkistys- ja luontomatkailukohteista on viety verkkopohjaiseen tietopalveluun ja kohdetietojen ylläpitoon ke-

hitetään hankkeessa Virma-työkalu. Alueen yrittäjät ja yhdistykset voivat tietopalvelun avulla kehittää uutta 

https://www.lounaistieto.fi/virkistys/
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yhteistyötä, toimintaa, tuotteita, esittelymateriaalia ja parantaa palveluitaan asiakkaille. Tavoitteena oli, että 

sähköiseen tietopalveluun kerättyjen varsinaissuomalaisten virkistys- ja luontomatkailukohteiden sekä niitä 

tukevien palveluiden määrä olisi hankkeen päättyessä 400 kappaletta. Tavoite ylittyi reilusti ja hankkeen päät-

tyessä kohteita oli 1028 kappaletta. Kohdetietoa ei laitettu tietopalveluun, mikäli kohteen ylläpitäjä ei sitä pe-

rustelluista syistä halua.  

 

Hankkeessa jaettiin tietoa avoimen datan mahdollisuuksista Varsinais-Suomen luonto-, virkistys- ja matkailu-

kohteiden sekä reittien käytön kehittämisessä ja lisäämisessä. Tavoitteena on ollut, että kerättyä aineistoa 

hyödyntävät niin kohteiden ylläpitäjät, matkailutoimijat kuin sovelluskehittäjät. Alueellisille toimijoille välitet-

tiin tietoa kootusta aineistosta ja opastettiin aineiston käyttöön. Toimijoille järjestettiin hankkeessa useita kou-

lutustilaisuuksia ja lisäksi toimijoiden tietoon tuotiin käyttöesimerkkejä datan hyödyntämisestä mm. hackat-

honin yhteydessä. 

 

Hankkeella on ollut vahvistava vaikutus maakunnan profiiliin monipuolisena luonto- ja virkistyskohteiden alu-

eena. Tietokannan avulla voidaan luoda uutta liiketoimintaa, elinkeinojen kehittymistä sekä lisäansioita erityi-

sesti maaseudun toimijoille voi. Hankkeessa luotiin pohjaa luonto- ja virkistysalueiden kehittämiselle sekä toi-

minnan koordinoinnille Varsinais-Suomessa. Hanketta varten nimettiin ohjausryhmä ja lisäksi hankkeen taus-

talla toimi laajempi virkistys- ja luontomatkailuteeman toimijoista koottu sidosryhmä, joiden kautta on voitu 

luoda uutta luonto- ja virkistyskohteiden kehittämiseen liittyvää toimintamallia Varsinais-Suomeen. Hank-

keessa tavoitettiin keskenään erilaiset kohderyhmät, kuten kohteiden ylläpitäjät ja kohteiden käytöstä hyöty-

vät toimijat. 

 

Hanke teki tärkeää pohjatyötä maakunnallista virkistysalueyhdistystä ja Outdoor Finland Varsinais-Suomi -toi-

mintaa ajatellen. Erityyppistä virkistys- ja luontomatkailukohteista Varsinais-Suomessa tulee olla selkeä kuva 

ja riittävät pohjatiedot. Varsinais-Suomen virkistys- ja luontomatkailukohteiden joukosta tulee tunnistaa mer-

kittävimmät reitit, kohteet ja solmupisteet, joista voidaan lähteä muodostamaan Outdoor-portaaliin sopivia 

kokonaisuuksia. Hankkeen yksi välillinen tavoite olikin uusien virkistys- ja luontomatkailukohteisiin liittyvien 

hankkeiden käynnistäminen Varsinais-Suomessa. On tärkeää, että esimerkiksi vanhoja olemassa olevia reittejä 

ja kohteita kehitetään nykyiset toimijat ja alueelliset sekä ympäristölliset vahvuudet huomioiden. Lisäksi on 

tärkeää, että vanhoja reittejä otetaan käyttöön ja että reiteistä muodostetaan kokonaisuuksia sen sijaan, että 

keskitytään uusien reittien rakentamiseen.  

 

5 Toteutus 
 

Hankkeen toimenpiteet jaettiin viiteen eri työpakettiin, joista osa on toisiaan poikkileikkaavia. Työpaketeissa 

1–2 kerättiin tietoa, joka julkaistiin työpaketissa 3 avoimena datana Lounaistiedon verkkopalvelun kautta. Työ-

paketti 4:ssa keskityttiin tietovarannon käyttöön ottamiseen, matkailutoimijoille suunnattuun viestintään ja 

markkinointiin. Työpaketissa 5 rakennettiin mallia luonto- ja virkistysalueiden kehittämiselle ja toiminnan 

koordinoinnille Varsinais-Suomessa. Koska hankkeessa oli mukana monta eri toteuttajaa ja hankkeeseen vara-

tut resurssit ovat rajatut, oli kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että hankkeen hallinnointi, viestintä ja 

työskentelyn koordinointi saatiin tehokkaasti kulkemaan työpakettien toteuttamisen rinnalla. 
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Tässä kappaleessa kuvataan toteutus hankesuunnitelman pohjalta ja myöhemmin kappaleessa ”Raportointi ja 

seuranta” on puolivuosittain tehtyjen väliraporttien sisältämät yksityiskohtaisemmat kuvaukset hankkeessa 

tehdystä työstä.  

 

Työpaketti 1: Perustietojen kokoaminen 
 

Työpaketissa kerättiin tietoa keskeisistä varsinaissuomalaisista virkistys- ja luontomatkailukohteista ja sekä nii-

den käyttöä tukevista kohteista ja palveluista (ruokailu, majoitus, oppaat jne.). Työpaketissa selvitettiin myös 

ylimaakunnalliset yhtymäkohdat ottaen huomioon muut Outdoor-hankkeet, kuten Outdoor Pyhäjärvi, Out-

door Satakunta, Outdoor Häme ja Outdoor Uusimaa. Lisäksi työpaketissa kartoitetiin alueelliset ja kunnalliset 

toimintatavat siitä, miten luonto- ja virkistysmatkailua edistetään ja kehitetään. Työpaketissa listattiin, mitä 

virkistysalueisiin ja virkistysmatkailuun liittyviä hankkeita alueella on ollut, on parhaillaan käynnissä ja minkä-

laisia hankkeita on mahdollisesti tulossa. 

 

Tietojen keruu aloitettiin kokoamalla olemassa olevaa tietoa.  Aineistoa täsmennettiin myöhemmin muun mu-

assa reittien todellisten linjausten osalta hankkeessa saatujen kontaktien kautta ja tarvittaessa maastotyönä. 

Tietojen kokoamisessa hyödynnettiin, aineistojen käyttöoikeuskysymykset huomioiden, muun muassa Varsi-

nais-Suomen liiton toteuttaman virkistyskohdekyselyn aineistoa sekä Lounaistiedon, Metsähallituksen ja Lipas-

palvelun (mm. kuntien liikuntapaikat) aineistoja. Varsinais-Suomen liitolla on tietoa maakuntakaavojen virkis-

tys- ja matkailukohteista ja -alueista. Valtakunnallisesta Lipas-järjestelmästä saatiin tiedot kunnallisista liikun-

tapaikoista, virkistysalueista ja kuntoilureiteistä. Lisäksi hankkeen kannalta keskeisiä tiedontuottajia ovat esi-

merkiksi kunnat, alueelliset kyläyhdistykset, urheiluseurat ja Leader-rahoittajat. Kunnilta löytyy tietoa esimer-

kiksi erilaisista ulkoilu- ja kulttuurireiteistä ja Leader-rahoittajilta rahoitetuista virkistysaluehankkeista, jotka 

ovat alueellisten yhdistysten tai seurojen tekemiä. Tiedot koottiin kyselyiden ja suorien yhteydenottojen 

kautta. 

 

Maastokäynneillä kerättiin tietoa merkittävimmistä kohteista, joista tietoa ei ole valmiiksi saatavilla interne-

tissä. Aiemmin päättyneiden Leader-hankkeiden tuotoksia, kuten paikallisia retkeilyreittejä tai laavuja, kartoi-

tettiin ottamalla yhteyttä hankerekisteristä saatuihin hankkeiden yhteyshenkilöihin, mikäli tiedot oli saatavilla. 

Osassa kohteista käytiin paikan päällä ja maastossa selvittämässä kohteiden tarkka sijainti gps:n avulla.  

 

Kohteiden ylläpitäjät haluttiin myös selvittää kattavasti. Ylläpitäjien yhteystiedot oli tärkeää koota, jotta ke-

rätty aineisto saadaan pidettyä hankkeen päätyttyä ajan tasalla (kts. työpaketti 3). Aiempien selvitysten ja ole-

massa olevien sivustojen ja hankkeen sidosryhmien kautta kartoitettiin, keitä toimijoita eri alueilla ja reiteillä 

toimii (yrityksiä, oppaita, majoitustoimijoita, jne.). Nämä kulttuurihistorialliset kohteet usein tukevat ja täy-

dentävät yksittäisen reitin kiinnostavuutta. Lisäksi selvitettiin sopimuskäytännöt, kuten maanomistussuhteet 

ja onko kohteista tehty ulkoilureittitoimitukset eli onko alueet haettu virallisiksi ja pysyviksi ulkoilualueiksi.  

 

Työpaketti 2: Keskeisimpien reitistökokonaisuuksien määrittäminen 
 

Työpaketissa valittiin kerätystä aineistosta ohjausryhmä- ja sidosryhmätyöskentelyn avulla alueen merkittä-

vimmät reitistökokonaisuudet tarkempaan tarkasteluun. Reitistökokonaisuuksien valintaan järjestettiin kysely, 

jolla otettiin huomioon myös alueella olevien erilaisten toimijoiden ehdotukset. Kokonaisuuksien valinnassa 
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painotettiin aluenäkökulmaa, jolloin arvioidaan toiminnallisia kokonaisuuksia, ei yksittäisiä reittejä. Kokonai-

suuksia arvioitiin esimerkiksi saavutettavuuden, palvelurakenteen ja kävijämäärien kautta. Valittavat kokonai-

suudet eivät heti täytä kaikkia kansainvälisten markkinoiden asettamia vaatimuksia, johon Outdoors-toiminta 

tähtää. Tässä hankkeessa saadaan kuitenkin valittua merkittävimmät kokonaisuudet, joiden pohjalta on hel-

pompaa lähteä kehittämään kohteita Outdoors Finland- ja OutdoorActive -portaaleihin sopiviksi, esimerkiksi 

alueella toimivien aktiivisten yrittäjien yhteistyöllä tai jatkohankkeiden avulla. Kohteiden kehittämistä jatke-

taan hankkeen päätyttyä sidosryhmäyhteistyöllä ja kohteiden kehittämiseen haetaan tarvittaessa hankerahoi-

tusta. Hankkeen päättymisen aikaan joillakin kohteilla OutdoorActive-portaalin on jo lisenssi olemassa. 

 

Valituille reitistökokonaisuuksille oli tavoitteena tehdä luokittelut Outdoors Finland -toiminnassa käytetyn reit-

tiluokittelun avulla. Luokituksen perusteella retkeilijä voisi vertailla reittejä ja valita itselleen sopivimman. Luo-

kituksen pohjalta retkeilijä osaisi varustautua oikein ja kulkeminen on turvallisempaa. Luokittelu madaltaisi 

myös retkeilijän kynnystä lähteä liikkeelle, kun reiteistä on pohjatiedot olemassa. Mutta luokittelua ei hank-

keessa voitu tehdä, koska valtakunnallinen kehittämishanke tähän liittyen ei käynnistynyt. Hankeresurssien 

laittaminen erilliseen maakunnalliseen luokitteluun olisi ollut hukkaan heitettyä. Luokittelun osalta on järkevää 

odottaa, kunnes valtakunnallinen luokittelu valmistuu. Reitistöjen kehittäjillä voi silti olla jokin muu luokittelu 

käytössä retkeilijöiden palvelemiseksi. 

 

Työpaketti 3: Virkistys- ja luontomatkailun teemakokonaisuuden tuotta-
minen avoimeen käyttöön 

 

Avatut aineistot ovat tarjolla Lounaistiedon dataportaalin kautta kaikkien toimijoiden ladattavaksi ja käytettä-

väksi. Aineistot ovat muodossa, josta jokainen voi ne halutessaan tulostaa tai ladata omalle tietokoneelleen tai 

muulle laitteelle. Aineistoa voidaan hyödyntää jo olemassa olevissa palveluissa ja sovelluksissa, mutta aineisto 

mahdollistaa myös uusien sovellusten ja palveluiden suunnittelun tietojen pohjalta. Hankkeen jälkeen Varsi-

nais-Suomessa on näin ollen yksi maksuton ja avoin palvelu, josta eri toimijat löytävät kattavasti maaseutua 

sekä luonto- ja virkistysmatkailua koskevaa tietoa. Hyödyntämällä olemassa olevaa Lounaistiedon verkkopal-

velua taataan toimenpiteiden kustannustehokkuus ja jatkuvuus myös hankkeen jälkeen. 

 

Merkittävimmät reitistökokonaisuudet kategorisoidaan eri käyttötarpeiden ja kriteerien mukaan (aktiviteetti-

muodot, käyttäjäprofiilit, kulkumuodot jne). Esimerkiksi Tammireittien kategorioita olivat patikointi, pyöräily, 

melonta, päiväretki, tulipaikka/laavu, nähtävyydet / kulttuuri, näköalapaikka, ruokamatkailu. Keskeisimmistä 

reittikokonaisuuksista tehtiin kooste Lounaistiedon verkkopalveluun luodulle virkistysteemaiselle verkkosi-

vulle. Yhteenvetoon koottiin kaikki hankkeessa kerätyt reittikokonaisuuteen liittyvät tiedot ja laadittiin kuvaus-

teksti valokuvien kanssa. Reitistökokonaisuudet julkaistiin verkkopalvelussa suomenkielisenä. 

 

Hankkeen tuottama tieto on siis avattu vapaaseen käyttöön ja eri kohderyhmiä kannustettiin sen käyttöön (ks. 

työpaketti 4). Kerätty aineisto sisältää valitettavasti myös reittejä ja kohteita, joita ei ole esimerkiksi turvallisia 

käyttää huonon kunnon takia. Nämä kohteet otetaan mukaan julkaistavaan dataan, jotta niiden kehittämisen 

tarpeet tulevat huomioiduksi. Tietokannan rakennusvaiheessa todettiin, ettei huonokuntoisille kohteille tehdä 

alkuperäissuunnitelman mukaisesti omaa kokonaisuutta, vaan huonosta kunnosta mainitaan kohteen tie-

doissa.  

 

https://www.lounaistieto.fi/virkistys/
https://www.lounaistieto.fi/virkistys/
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Aineisto on visualisoitavissa kartan avulla ja mm. Lounaistiedon virkistysteeman verkkosivulla aineistoa voi tar-

kastella karttapalvelun kautta. Tiedon visualisoiminen on tärkeää, jotta tiedon lukeminen helpottuu ja datalle 

löydetään uusia käyttötarkoituksia. Koska tieto palvelee käyttäjiä parhaiten kartalle visualisoituna ja ladatta-

vana aineistona, ei tietoa esitetty luettelon muodossa. 

 

Hankkeessa selvitettiin myös tekniset ratkaisut, joilla reitistö- ja virkistyskohdetietoa pystytään vaivattomasti 

ylläpitämään ja päivittämään. Tätä varten tuotettiin ostopalveluna virkistys- ja luontomatkailukohdetietojen 

ylläpitotyökalu, jonka avulla taataan matkailijoita ja retkeilijöitä palvelevan tiedon oikeellisuus myös jatkossa. 

Varsinais-Suomen liitto ottaa hankkeen päätyttyä vastuun aineiston päivittämisestä ja lähettää kohteiden vas-

tuullisille yhteyshenkilöille päivityspyynnön. Näin kohdetiedot pysyvät ajan tasalla. Päivitettäviä tietoja ovat 

esimerkiksi reitistön tai kohteen kunto, uudet laavut tai reitit. Toteutuessaan myös maakunnallinen virkistys-

alueyhdistys tulee käyttämään hankkeessa kerättävää tietovarantoa hyväkseen luontomatkailutoimintaa, -rei-

tistöjä ja -kohteita koskevan tiedon välittämisessä. 

 

Työpaketti 4: Virkistys- ja luontomatkailun teemakokonaisuuden ottami-
nen avoimeen käyttöön  

 

Työpaketissa välitettiin tietoa hankkeessa tuotetun datan mahdollisuuksista Varsinais-Suomen luonto- ja vir-

kistysaluekohteiden kehittämisessä ja kannustettiin eri kohderyhmiä hyödyntämään tuotettua tietopalvelua. 

Tietoa tuotetun aineiston käytön mahdollisuuksista välitettiin kohdealueen matkailutoimijoille (organisaatiot, 

yrittäjät, yhteisöt, kunnat), markkinoitiin kerättyä tietovarantoa ja tietopalvelua sekä kannustettiin tuotta-

maan ja päivittämään tietoa tietopalveluun. Menetelminä hyödynnettiin infotilaisuuksia, työpajoja sekä säh-

köistä viestintää. Lisäksi tuotetusta aineistosta vietiin viestiä mm. IT-alan yrityksille ja sovelluskehittäjille, joilla 

on mahdollisuus kehittää aineiston pohjalta uusia virkistyskäyttöön ja luontomatkailuun liittyviä sovelluksia tai 

hyödyntää niitä jo olemassa olevissa sovelluksissa. Tällä kohderyhmälle viesti kulki erityisesti Elämyksiä Datasta 

-innovaatiokilpailun kautta. 

 

Työpaketissa välitettiin tietoa myös toimivista toimintamalleista muualta eli miten paikalliset maaseudun pien-

yrittäjät voivat kehittää omaa toimintaansa joko alustojen kautta (esim. retkipaikka.fi) tai yhteistyössä keske-

nään. Hanke oli mukana mm. Sauvossa reitistöhankkeen järjestämässä yrittäjäillassa, jossa alueen ruoka- ja 

matkailupalveluyrittäjät hioivat jo löydettyä yhteistä säveltä matkailijoiden kokonaisvaltaisen palvelun hyväksi. 

Myös VirKein-hankkeen loppuseminaarissa kuultuja ideoita kuten erämaamökin etävuokraamisen älykäs rat-

kaisu olivat esimerkkeinä mukana keskusteluissa. Myös Elämyksiä Datasta -innovaatiokilpailussa pyrittiin sii-

hen, että avoimen virkistysaineiston pohjalta syntyisi sekä älykkäitä ratkaisuja että yhteistyön mahdollisuuksia. 

Työpaketissa välitettiin tietoa myös Visit Finlandille sekä valtakunnallisille Outdoors-toimijoille. 

 

Työpaketti 5: Yhteistyöpohjan luominen luonto- ja virkistysalueiden ke-
hittämiselle ja toiminnan koordinoinnille Varsinais-Suomessa  

 

Työpaketissa tuotiin virkistys- ja luontomatkailukohteisiin kytkeytyvät toimijat yhteen ja luotiin pohjaa luonto- 

ja virkistysalueiden kehittämiselle sekä toiminnan koordinoinnille Varsinais-Suomessa. Yhteistyötä on raken-

nettu neuvotteluiden, tilaisuuksien, työpajojen ja seminaarien kautta. Tilaisuuksiin tavoitellaan 

https://opendaas.turkuamk.fi/yleinen-fi/899/


 

 

12 

 

mahdollisimman kattavasti aihepiiriin kytkeytyviä toimijoita. Yhteistyöpohjan luominen on olennaista myös 

Outdoors Finland Varsinais-Suomi -toiminnan näkökulmasta. Hankkeessa saatiin luotua laajalla yhteistyöllä 

(mm. reitistöryhmä, matkailufoorumi) yhteinen näkemys tarvittavista jatkotoimenpiteistä luontomatkailun ja 

virkistysalueiden kehittämiseen maakunnassa. Yhteisen näkemyksen pohjalta hankkeessa pyrittiin luomaan 

Outdoors Finland Varsinais-Suomi -toiminnan tiekartta, jota voidaan lähteä toteuttamaan käytännössä synty-

neen yhteistyön ja jatkohankkeiden avulla. 

 

6 Hankkeen aikataulu 
 

Hankesuunnitelman alkuperäinen toteutusaika oli 1.1.2017–31.11.2018, minkä lisäksi sille haettiin jatkoaikaa 

vuoden 2018 loppuun saakka eli hanke kesti kaksi vuotta. Varsinais-Suomen ELY-keskus vahvisti hankkeen hy-

väksyttävien kokonaiskustannusten ja rahoituksen enimmäismäärän 14.11.2016 ja hanke käynnistettiin 

1.1.2017. Lopullisen tukipäätöksen saamiseksi tarvittiin verottajalta selvitys arvonlisäverosta, joka saatiin 

8.5.2017. Tukipäätös on tehty 18.05.2017. 

 

Hankkeen alussa ohjausryhmän kanssa laadittiin työsuunnitelma ja tarkempi aikataulu toimenpiteille. Vaikka 

hankkeen toimenpiteet oli jaettu teemallisesti viiteen työpakettiin, toteutettiin osa toimenpiteistä ajallisesti 

päällekkäin.  

 

Ensimmäisen hankevuoden (v. 2017) toimenpiteet pääpiirteittäin: 

• Ohjausryhmätyöskentelyn käynnistäminen 

• Perustietojen kokoaminen Varsinais-Suomen virkistys- ja luontomatkailukohteista sekä tietojen täy-

dennykset maastokäynnein 

• Verkkopalvelun ja ylläpitotyökalun vaatimusten määrittely sekä ylläpitotyökalun tuottaminen ostopal-

veluna 

• Aloitetaan kootun ja tarkistetun aineiston vienti verkkopalveluun  

• Aloitetaan ylläpitotyökalun testaus 

• Aloitetaan matkailutoimijoille suunnattu viestintä 

 

Toisen hankevuoden (v. 2018) toimenpiteet pääpiirteittäin: 

• Jatketaan ylläpitotyökalun testausta 

• Jatketaan matkailutoimijoille ja sovelluskehittäjille suunnattua viestintää 

• Saatetaan loppuun merkittävimpien reitistökokonaisuuksien arvottaminen ja valitseminen 

• Toteutetaan maastossa merkittävimpien reitistökokonaisuuksien luokittelu ja tarvekartoitus 

• Luodaan kooste merkittävimmistä reitistökokonaisuuksista verkkopalvelua varten 

• Viedään koonnit ja merkittävimmät reitistökokonaisuudet verkkopalveluun 

• Kootaan hankkeen loppuraportti jatkoehdotuksineen 31.12.2018 mennessä 
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7 Toteutuksen organisaatio 
 

Hankkeen hakija on ollut Varsinais-Suomen liitto. Varsinais-Suomen liitto on 27 jäsenkunnan muodostama la-

kisääteinen kuntayhtymä, joka maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hoitaa alueensa maakuntakaavoituksen 

ja alueiden kehittämislain mukaan vastaa alueensa yleisestä kehittämisestä. Liitto edistää kuntien seudullista 

ja muuta yhteistyötä maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa sekä maakuntien vä-

listä yhteistoimintaa. Hankkeen toteuttavat Varsinais-Suomen liitossa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen 

ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia (myöh. Valonia) ja alueellinen tietopalvelu Lounaistieto.  

 

Valonia toimii maakunnallisena kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaationa. Toimintaa 

ohjaavana asiakirjana on Alueellisiin tavoitteisiin paikallisin keinoin – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen 

ohjelma 2015-2020. Valonia tarjoaa palveluita mm. kunnille ja muille julkisen sektorin toimijoille, yrityksille 

sekä järjestöille ja yhdistyksille. Valonia toimii osana Varsinais-Suomen liittoa ja kuuluu liiton maankäytön ja 

ympäristön vastuualueeseen ja on erikoistunut hankemuotoiseen toimintaan ja toteuttanut useita kansallisia 

ja EU-rahoitteisia hankkeita. Valonia on riippumaton toimija, jolla on vahva kokemus sidosryhmäyhteistyöstä, 

eri kohderyhmille suunnatusta viestinnästä ja ruohonjuuritason työstä.  

 

Varsinais-Suomen liiton tietopalveluryhmä tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi, ylläpitää aluetietopalvelu Lou-

naistietoa, edistää datan avaamista, kehittää tietoaineistoihin ja tiedonvälitykseen liittyvää alueellista toimija-

verkostoa sekä toimii asiantuntijana esimerkiksi paikkatietoaineistojen käyttöön ja paikkatietoinfrastruktuuriin 

liittyvissä asioissa. Tietopalveluryhmä antaa hankkeeseen paikkatietoon ja avoimeen dataan liittyvää asiantun-

tija-apua. Hankkeessa tietopalveluryhmä vastasi maakunnan luonto- ja virkistyskohteita koskevan tiedon avaa-

misesta vapaaseen käyttöön, teknologisten ratkaisujen hahmottelusta tiedonkeruun, ylläpidon ja aineiston 

päivityksen tueksi. 

 

Hankkeen osatoteuttajana toimi ProAgria Länsi-Suomi ry. ProAgria Länsi-Suomi on maatalouden, maaseu-

tuyrittämisen, koti- ja kalatalouden sekä maiseman- ja ympäristönhoidon neuvonta- ja asiantuntijaorganisaa-

tio. Toimialue käsittää Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Maatalousneuvonnan lisäksi ProAgria 

Länsi-Suomi ry tuottaa mm. yritysneuvonta-, maisemasuunnittelu- ja rakennussuunnittelupalveluita sekä on 

tunnettu maaseudun kehittäjä ja kouluttaja. ProAgria Länsi-Suomella ja sen alaisuudessa toimivilla Länsi-Suo-

men maa- ja kotitalousnaisilla on laaja osaaminen ja vahva asiantuntemus matkailun, luonnon virkistyskäytön 

ja maiseman tuotteistuksen kehittämisestä. ProAgria Länsi-Suomen osaaminen ja taloudellinen perusta mah-

dollistaa laajojen hankkeiden organisoinnin sekä esimerkkinä toimimiseen. Järjestön kirjanpidon, työnajan ja 

laadun ym. taloushallinnon seurantajärjestelmät on laadittu palvelemaan myös hankkeissa vaadittavaa tark-

kuutta ja tasoa. 

 

7.1 Hankkeen henkilöstö 
 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.1.–30.6.2017 

 

Valoniassa toimivan hankevastaavan työpaikka oli haettavana joulukuussa 2016 ja paikasta ilmoitettiin muun 

muassa TE-palveluiden mol.fi -sivustolla, Valonian verkkosivuilla sekä verkostoissa. Hakuaikaan mennessä 

https://www.valonia.fi/fi/ajankohtaista/18376-ymparistokasvatus/580745-varsinais-suomen-kest-v-n-kehityksen-ohjelma-2015-2020
https://www.valonia.fi/fi/ajankohtaista/18376-ymparistokasvatus/580745-varsinais-suomen-kest-v-n-kehityksen-ohjelma-2015-2020
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tehtävään tuli 16 hakemusta, joiden perusteella ehdokkaita pyydettiin haastatteluihin. Hankevastaavan tehtä-

vään valittiin Hanna Wallin os. Sarkki, joka aloitti työskentelyn hankkeessa (kokonaistyöaika 80%) 1.1.2017. 

Niina Ruuska aloitti osa-aikatyön (60%) hankevastaavan sijaisena 24.4.2017. Hankkeen viestintää on toteutta-

nut hankevastaava ja lisäksi työhön on osallistunut Valonian viestintävastaavat.  

 

Varsinais-Suomen liitosta hankkeessa työskentelivät erikoissuunnittelija Lasse Nurmi, verkostokoordinaattori 

Sara Tamsaari ja data-asiantuntija Pasi Hietanen. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä on hoitanut Valonian 

ja Varsinais-Suomen liiton henkilökunta.  

 

ProAgria Länsi-Suomen/ Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten kanssa tehtiin tuensiirtosopimus hankkeen 

toteuttamisesta hankehakuvaiheessa. ProAgriassa hanketyö organisoitiin toteutettavaksi vakituisella henkilös-

töllä. Hankkeen vastuuhenkilönä toimi maisema- ja ympäristöasiantuntija Terhi Ajosenpää ja hankkeen asian-

tuntijana matkailu- ja ruoka-asiantuntija Janita Kylänpää. Lisäksi hankkeen toteutukseen osallistui markki-

nointi- ja viestintävastaava sekä henkilöitä talous- ja henkilöstöhallinnosta.  

 

    
Hankkeen ohjausryhmä retkeili Vehmaalla syksyllä 2018. Kuvat: Maiju Oikarinen. 

 

 Kuva: Niina Ruuska 
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Hankeväkeä Tummamäen luontopolun laavulla. Kuva Maiju Oikarinen. 

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.7.–31.12.2017 

 

Toteutusjaksolla 1.7.–31.12.2017 hankehenkilökunnassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Valonian toimi-

alapäällikkö Riikka Leskinen toimi hankevastaava Niina Ruuskan sijaisena osa-aikaisesti syksyllä 2017. Varsi-

nais-Suomen liiton erikoissuunnittelija Lasse Nurmi työskenteli hankkeelle 30 %:n työajalla loka-joulukuussa 

2017. Verkostokoordinaattori Sara Tamsaari ja data-asiantuntija Pasi Hietanen eivät työskennelleet hankkeen 

palkkaamana ajanjaksolla 1.7.–31.12.2017. 

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.1.–30.6.2018 

 

Toteutusjaksolla ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Aluetietopalvelu Lounaistiedon data-asiantuntija Pasi 

Hietanen työskenteli hankkeessa kaksi kuukautta. Lasse Nurmi jatkoi hankkeessa työskentelyä 10 %:n työajalla. 

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.7.–31.12.2018 

 

Hankehenkilöstössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Hanna Wallin palasi syyskuussa hankkeeseen töihin 

60 %:n työajalla. Niina Ruuska jatkoi hankkeessa syyskuusta joulukuun loppuun 40 %:n työajalla.  
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7.2 Ohjausryhmä 
 

Hankkeelle nimetyn ohjausryhmän jäsenet  

Aleksis Klap, Varsinais-Suomen liitto 

Benjamin Donner, Kemiönsaaren kunta 

Hanna Ylitalo, Metsähallitus 

Anna Hurra, Paimionjoki-yhdistys ry 

Tuuli Jansson, Leader Ravakka 

Eija Eloranta, Varsinais-Suomen kylät ry 

Päivi Pohjolainen, Visit Turku     

Arto Vehkomäki, Suojanpuoli 

Marja Anttila, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, rahoittajan edustaja 

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.1.–30.6.2017 

 

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 21.3.2017. Kokouksessa kerättiin hankkeen käynnistämisen ja 

sisällön suunnittelun kannalta tärkeää sidosryhmien palautetta. Samalla sovittiin hankkeen virallisesta aloitus-

kokouksesta. Aloituskokous pidettiin 20.6.2017 Turussa. Paikalla oli ohjausryhmän jäsenten lisäksi toteuttaja-

kumppani ProAgrian Terhi Ajosenpää, verkostokoordinaattori Sara Tamsaari sekä Sinikka Paulin Aurajokisääti-

östä. Paulin piti tilaisuuden aluksi esitelmän säätiön hankkeesta, jossa kerätään avointa dataa Aurajoen reitiltä. 

Tamsaari kertoi avoimen datan hyödyistä. Kokouksessa kerrattiin hankkeen tavoitteet ja täsmennettiin aika-

taulusuunnitelmaa. Hankkeelle keksittiin myös rinnakkainen lyhytnimi, Virkistä dataa!, jota käytetään mm. tie-

dottamisessa. 

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.7.–31.12.2017 

 

Ohjausryhmän jäsenistössä tapahtui henkilövaihdoksia. Paimionjoki-yhdistys ry:n edustajaksi Anna Hurran ti-

lalle tuli Elina Tuomarila ja Varsinais-Suomen Kylät ry:n edustajaksi Eija Elorannan tilalle Tauno Linkoranta. 

Ohjausryhmä ei kokoontunut syksyn 2017 aikana, mutta ohjausryhmälle lähetettiin joulukuussa sähköpostitse 

hankkeen kuulumiset. 

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.1–30.6.2018 

 

Ohjausryhmä kokoontui 13.2.2018. Kokoukseen osallistuivat ohjausryhmän jäsenten lisäksi Terhi Ajosenpää 

ProAgriasta ja Lasse Nurmi Varsinais-Suomen liitosta. Ohjausryhmän kokouksessa päätettiin hankkeen loppu-

tilaisuus toteuttaa perinteisen loppuseminaarin sijaan Hackaton-tyyppisellä tilaisuudella, jossa törmäytetään 

tiedon tuottajia, käyttäjiä ja sovelluskehittäjiä ideoimaan yhdessä aineiston hyödyntämistä ja uusia palveluita. 

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.7.–31.12.2018 

 

Ohjausryhmän jäsenistössä tapahtui henkilövaihdos, kun Paimionjoki-yhdistys ry:n Elina Tuomarilan tilalle tuli 

Sanna Vesa. Ohjausryhmän jäseniä kokoontui 31.8. Vehmaalle Tummamäen luontopolun laavulle. Ennen ko-

kousta kierrettiin hankkeessa kehitetyn arviointilomakkeen kanssa luontopolun reitti, jonka jälkeen käytiin 
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lomakkeen kehitystarpeet läpi yhdessä. Ohjausryhmän jäseniä oli paikalla vähän, mutta kokouksessa käytiin 

kuitenkin läpi hankkeen tilannekatsaus ja jatkosuunnitelmat. Ohjausryhmällä hyväksyttiin marraskuun alussa 

sähköpostitse Lounaistiedon virkistyssivulle tulevat TOP6-kohteet. Ohjausryhmä kokoontui 14.12.2018 Rus-

kolla Haukkavuoren kodalla. Kokouksessa ohjausryhmä antoi lausunnon hankkeen toteutuksesta. 

 

 

8 Kustannukset ja rahoitus 
 

Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat 209 988,87 euroa. Hanketta rahoitettiin Manner-Suomen 

maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteestä valtiontukea sisältämätön hanke (100 %) ja sen alatoimenpi-

teestä 16.3: Mikroyritysten yhteistyö. Rahoituksesta 90 % tuli ohjelmasta ja 10 %:n omarahoitusosuudesta 

vastasi Varsinais-Suomen liitto. Tarkemmat tiedot kustannuksista ja rahoituksesta liitteessä 5. 

 

 
Kuva: Katariina Yli-Heikkilä. 
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9 Raportointi ja seuranta 
 

Hanketta on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa kuvataan viisi työpakettia, joista neljä 

on ollut käynnissä hankkeen alusta saakka. Työpaketti 3:ssa on tavoitteena tuottaa virkistys- ja luontomatkai-

lun aineistoa Varsinais-Suomen liiton ylläpitämään avoimeen tietokantaan. Tämä vaihe oli mahdollinen vasta, 

kun tietokannan ylläpitoon ja päivittämiseen tarkoitettu työkalu oli valmis vuoden 2018 puolella. Tässä kappa-

leessa kuvataan työpakettien etenemisen yksityiskohtia puolivuosittaisten väliraporttien mukaan. 

 

Työpaketti 1: Perustietojen kokoaminen 
 
HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.1. –30.6.2017 

 

Keväällä hahmoteltiin mitä ominaisuustietoja pitäisi kerätä ja miten paikkatieto kannattaisi tallentaa. Hanke-

vetäjä Hanna Wallin teki Varsinais-Suomen liiton erikoissuunnittelijan Lasse Nurmen kanssa pohjatyötä käy-

mällä läpi tietoja eri tietokannoissa (mm. Lipas ja retkipaikka). Terhi Ajosenpää keräsi heti hankkeen alussa 

listan Varsinais-Suomessa toimivista virkistys- ja luontomatkailuhankkeista (liite 1). Käynnissä olevien hankkei-

den lisäksi vuoden 2017 alkupuolella on käynnistynyt monta uutta luontomatkailuun ja/tai virkistyskäyttöön 

liittyvää hanketta. Hankkeet tuottavat usein paikkatietoa, jonka tuomisesta Lounaistiedon karttapalveluun on 

hankkeessa käyty neuvotteluja. Listalle kerättiin myös Outdoors-hankkeet, joilla on ylimaakunnallisia yhtymä-

kohtia Varsinais-Suomen kanssa.  

 

Kevään aikana hankkeessa toteutettiin aluetilaisuuksia eri puolilla maakuntaa. Kohderyhmänä olivat kuntien, 

yhdistyksien ja järjestöjen, virkistys- ja luontomatkailuyrittäjien ja kohteisiin liittyvien hankkeiden edustajat. 

Tavoitteena työpajoissa oli kannustaa kohderyhmiä tarjoamaan kohdetietoa virkistys- ja luontomatkailumie-

lessä tärkeistä kohteista ja merkitsemään kohdetietoa myös kartoille. Samalla kerättiin yhteystietoja ja testat-

tiin tiedonkeruulomaketta. Tilaisuuksia järjestettiin toukokuussa Pöytyälle, Loimaalle, Saloon ja Raisioon. Pai-

kalle saatiin yhteensä reilut neljäkymmentä kohderyhmien edustajaa. Tilaisuuksissa kerrottiin avoimesta da-

tasta ja sen hyödyistä ja kuultiin myös esimerkkejä paikallishankkeista, joissa on ylläpidetty tai muuten kehi-

tetty virkistys- ja luontomatkailua. Hankkeen toteutukseen saatiin hyviä ajatuksia yleisökeskustelun kautta. 

Yksi keskeinen havainto on myös, että ymmärrys avoimen tiedon käsitteestä on vielä melko hataraa. 

 

Toukokuun aluetilaisuuksista tiedotettiin etukäteen alan toimijoita, kuten hankkeita, kohteita kehittäviä ky-

läyhdistyksiä ja muita yhdistyksiä, Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiriä, yrittäjiä, Leader-toi-

mintaryhmiä, kuntia ja muita sidosryhmiä. Laitilaan suunniteltu tilaisuus jouduttiin viime hetkellä peruutta-

maan, koska ilmoittautumisia oli vähän. Laitilassa oli kuitenkin keväällä järjestetty Leader-toimintaryhmän toi-

mesta luontomatkailuun ja virkistykseen liittyvä infotilaisuus, jossa oli ollut yleisöä hyvin paikalla, joten alueen 

toimijoihin on olemassa hyvät yhteydet hankkeen tulevia tiedotustarpeita ajatellen. Myös Paraisilla oli alusta-

van suunnitelman mukaan tarkoitus järjestää oma tilaisuutensa, mutta Paraisten polut/ Pargas stigar –esisel-

vityshankkeen käynnistyttyä kesällä 2017 ei tarvetta erilliselle tilaisuudelle katsottu olevan.  
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Tilaisuudet aloitettiin esittelemällä hankkeen tavoitteet, toteuttajat ja rahoitus. Muut tilaisuuksissa kuullut esi-

tykset käsittelivät avoimen datan keräämistä ja hyötyjä eri käyttäjäkunnille. Mukana oli myös vähintään yksi 

esimerkki virkistys- tai luontomatkailukohteen tai -reitistön kehittämisestä. Esitysten jälkeen ohjelmassa oli 

keskustelua ja alueen karttaan tutustumista. Karttaan oli mahdollista merkitä osallistujien tuntemia kohteita 

ja reittejä. Tilaisuuksien välillä oli eroja siinä, kuinka paljon tietoa uusista kohteista ja reiteistä saatiin kerättyä. 

Käytäntö myös osoitti, että yleisö kaipasi paperikartan sijaan valmista verkkosivustoa, jossa hankkeen tiedossa 

olevat kohteet ovat valmiiksi merkittyinä. Hanke jäi odottamaan Lounaistiedon verkkopalvelun osaksi tulevan 

sivuston valmistumista, jonka jälkeen tiedon keruuta sidosryhmiltä jatkettiin. Lisäksi kesän 2017 aikana hanke-

vetäjä Niina Ruuska kävi maastossa kehittämässä osaamista reitin mittauksessa ja käytettävyyden arvioimi-

sessa, koska tätä osaamista tarvittiin reitistöhankkeiden tiedonkeruun ja tallentamisen ymmärtämisessä. 

 

 

 
Rekottilan linnavuoren näköalapaikka Paimiossa. Kuva Niina Ruuska. 

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.7.–31.12.2017 

 

Syksyllä 2017 perustietojen kokoamista kohteista jatkettiin ja kohteiden tietoja vietiin tietokantaan. Hank-

keessa kerättiin tietoa mm. Leader-tuella tehdyistä kohteista. Tiedon keruussa huomattiin, että Leader-tuella 

tehtyjen kohteiden tiedoissa oli puutteita esimerkiksi reitin sijainnin osalta. Kohteen tietoja ei välttämättä ole 

merkitty karttaan, joten tietojen pohjalta oli vaikea saada käsitystä missä kohde/reitti on maastossa.  Vanhem-

mista hankkeista ei ollut tietoa saatavilla hankerekistereissä ja näitä selvitettiin suoraan Leader-ryhmistä. Li-

säksi kuntiin oltiin suoraan yhteydessä ja yhteistyötä tehtiin kunnittaisten reittihankkeiden kanssa tietojen saa-

miseksi suoraan hankkeilta.  

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.1. –30.6.2018 

 

Keväällä 2018 kohdetietojen keruuta tietokantaan jatkettiin olemassa olevista aineistoista kuten Lipas-rekis-

teri, Varsinais-Suomen liiton kaava-aineistot, Leader-ryhmien rahoittamat hankkeet, kuntien esitteet ja netti-

sivut ja kevään 2017 työpajoissa saadut tiedot. Puuttuvia tietoja tarkasteltiin kuntakohtaisesti ja kuntiin sekä 
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Leader-ryhmiin oltiin yhteydessä lisätietojen saamiseksi. Perustiedon keräämisessä on ollut haasteista, koska 

tiedot ovat hajallaan eikä paikkatietoa ole tai se on esitetty liian epätarkassa muodossa. Lisäksi osasta kuntia 

on ollut vaikea löytää henkilöä, jonka vastuulle virkistysreitit ja –rakenteet kunnassa kuuluvat, tai vastuuhen-

kilöt ovat olleet vaikeasti tavoitettavissa. Perustietojen keräämiseen päätettiin siksi kohdentaa hankkeessa 

enemmän maastotyöresursseja. Hankehenkilöstö kartoitti maastossa ns. katvealueita ja kohteita. Reitistön 

käyttöä palvelevia rakenteita, kuten paikoitusalueita ja infopisteitä sekä keskeisiä palvelurakenteita, pyrittiin 

saamaan paikkatietoon. Matkailupalveluiden (mm. lähiruokakohteet) osalta tietoa pyrittiin keräämään Maa- 

ja kotitalousnaisten Maaseutumatkailun tiedonvälityshankkeen kanssa yhteistyönä.  

 

Hankehenkilökunta osallistui myös matkamessuille, jossa kontaktoitiin kuntien matkailuedustajia, saatiin täy-

dennyksiä virkistysreiteistä ja sovittiin jatkopalavereja. Matkamessuilla oli myös VirKein-hankkeen loppusemi-

naari ”Miten kehitämme metsä- ja vesialueiden kestävää virkistys- ja matkailukäyttöä?”, jossa hanke oli ver-

kostoitumassa ja kuulemassa alan kehittämisen uusimmista näkymistä. Lisäksi hanke osallistui Outdoor sFin-

land –hankkeen päätösseminaariin. 

 

 
VirKein-hankkeen päätösseminaari Matkamessujen 2018 yhteydessä. Kuva: Niina Ruuska. 

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.7. –31.12.2018 

 

Maastotyötä ja yhteydenpitoa kuntiin ja yhdistyksiin jatkettiin kesän jälkeen. Hanke kävi keskusteluja seuraa-

vien kuntien kanssa; Uusikaupunki, Mynämäki, Masku ja Loimaa, Somero, Naantali, Kustavi, Pyhäranta ja Lieto. 

Kuntien koordinoimien reitistöjen kehittämishankkeiden kanssa oltiin tiiviissä yhteistyössä ja uusia tietoja saa-

tiin mm. Kaarinasta, Paimiosta, Liedosta, Sauvosta, Paraisilta ja Kemiönsaarelta. Myös Kuhankuonon retkeily-

reitistöyhdistyksen kokouksen yhteydessä on tuotu jäsenkunnille esille tiedonkeruun tilannetta ja päivitystar-

vetta. Kohdetietojen lisäämistä Virmaan jatkettiin hanketyöntekijöiden toimesta käyttäen suunniteltua enem-

män maa- ja kotitalousnaisten työpanosta, koska tietojen tarkennukselle koettiin suuri tarve. 
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Yhteydenpitoa ja tietojenkeruuta on tehty yhdistyksistä erityisesti niistä, joiden reiteistä tehtiin kuvaus netti-

sivuille tai reitin tiedot ovat olleet puutteellisia. Yläneellä osallistuttiin Pyhäjärvi-instituutin järjestämään 

Yläneenjoki-iltaan, jossa esiteltiin aineistoa ja sovittiin aineiston päivitysvastuusta Pyhäjärvi-instituutin ja Luon-

tokapinetin kanssa. Matkailuhankkeen tilaisuuksien yhteydessä ja niitä markkinoidessa on matkailuyrittäjille 

tuotu esille mahdollisuus laittaa tiedot Virmaan ja tietojen lisäämiseen on tarjottu käytännön apua. Yritysten 

aktivointi on ollut oletettua vaikeampaa ja palveluita on taajamien ulkopuolella selkeästi vähemmän. 

 

Työpaketti 2: Keskeisimpien reitistökokonaisuuksien määrittäminen 
 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.1. –30.6.2017 

 

Keskeisimpien reitistökokonaisuuksien luokittelu ja niiden vaikutusalueella olevien toimijoiden selvittäminen 

oli vuorossa vasta hankkeen puolivälin jälkeen, jolloin tietoa eri reiteistä on saatu riittävästi, jotta alueen po-

tentiaaliset kokonaisuudet voidaan hahmottaa. Työpaketin tavoitteita on kuitenkin jo edistetty välittämällä 

reittikokonaisuuksien alueella toimiville tahoille tieto siitä, mitä reitistökokonaisuudelta vaaditaan, jotta se 

täyttää Outdoors Finland –luokittelun kriteerit. Valittavat kokonaisuudet eivät todennäköisesti heti täytä kri-

teereitä, mutta nyt on oikea hetki ottaa vaatimukset huomioon kohteita ja reitistöjä kehitettäessä. Pirjo Räsä-

sen kanssa järjestettiin puhelinpalaveri 9.6.2017, jossa sovittiin tarkemmin yhteistyöstä valtakunnallisen Out-

doors Finland –ohjelman kanssa. 

 

Varsinais-Suomessa on myös käynnissä ProAgria Länsi-Suomen/Maa- ja kotitalousnaisten toteuttama Maaseu-

tumatkailun tiedonvälitys –hanke, jossa järjestetään useita koulutuksia mm. kyltityksestä ja eri matkailijaryh-

mien huomioimisesta. Keväällä 2017 oli mm. Mietoistenlahdella tilaisuus. Syksyllä 2017 pidettävä Outdoors 

Finland –valmennus suunniteltiin toteutettavaksi hankeyhteistyönä (ks. työpaketti 5.). 

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.7. –31.12.2017 

 

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Maaseutumatkailun tiedonvälitys Varsinais-Suomessa -hanke ja Vir-

kistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoimeen käyttöön Varsinais-Suomessa -hanke järjestivät yhteistyössä 

luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia -valmennuksen Mynämäellä 14.-15.9.2017. Valmennuksen oli tarkoi-

tus antaa eväitä reittien ja liiketoiminnan kehittämiseen Outdoors-näkökulmasta. Valmennukseen osallistui 15 

henkilöä. Koulutuksen ohjelma on liitteessä 2.  Kouluttajana tilaisuudessa toimi Pirjo Räsänen, Visit Finland 

Akatemian asiantuntija ja valmentaja. Vakka-Suomen sanomat julkaisi valmennuksesta lehtijutun 19.9.2017. 

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.1–30.6.2018 

 

Hankkeen suunnittelu- ja alkuvaiheessa oli oletuksena, että Outdoors Finland –ohjelman reitistöjen kehittä-

mistyöstä syntyy laatuluokittelu, jota voidaan soveltaa hankkeen kohteille. Yhtenäinen luokitussuositus/tieto-

jen kuvaustapa jäi kuitenkin puuttumaan, koska LAMKin hakema Outdoors-hanke ei saanut rahoitusta. Hanke 

on kuitenkin osallistunut aktiivisesti keskusteluihin Outdoors-toiminnan eteenpäin viemiseksi. 

 

Luokittelua varten on kerätty keskeisiltä kohteilta riittävän laajasti tiedot niin, että luokitus voidaan tarpeen 

mukaan tehdä myöhemmin ja tietoja käyttää kohteiden tuotteistuksessa ja muussa jatkokehittämisessä 
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esimerkiksi Metsähallituksessa käytössä olevan koriajattelun mukaan (kohteiden laadun ja sisällön profilointi 

kohderyhmien, käyttötapojen ym. perusteella).  

 

Hankkeen toteuttajat tekivät huolellisen maastokartoitusretken Liedon Vanhalinnan virkistysalueelle. Koh-

teelta arvioitiin opasteita, saavutettavuutta, reitin kuntoa ja elämyksellisyyttä. Retkeltä saatujen kokemusten 

perusteella kehitettiin yksittäisen reitin arviointiin lomake. Lomaketta (liite 3) voi käyttää hankkeen maasto-

töiden tiedon keruussa sekä maakunnan uusien reittien suunnittelussa esim. yhdistyskäytössä. Lomakkeelle 

kerätyt tiedot on helppo siirtää reitti- ja kohdetiedon ylläpitotyökalu Virmaan. Lomakkeen avulla on kerätty 

maastotöissä tarkempia tietoja niistä reiteistä, joista ei ole muuta kautta saatu riittävästi tietoja ja kokonais-

kuvaa ja joissa on virkistyksen tai luontomatkailun kannalta kehittämispotentiaalia. 

 

 

 
 

     
Vanhalinnan ympäristössä kulkevan reitistön opastuksen ja rakenteiden arviointia hankkeessa kehitetyn arviointilomakkeen 

avulla. Kuvat Niina Ruuska. 
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Vanhalinnan reitti. Yläkuvassa Lasse Nurmi, Janita Kylänpää ja Terhi Ajosenpää, alakuvassa Janita Kylänpää. Aurajoen ran-

taa pitkin kulkevan polun kaiteet olivat huterat ja lapsia ajatellen turvattomat myös kesällä.. Kuva: Niina Ruuska. 
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HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.7. –31.12.2018 

 

Reitistökuvausten tekoa jatkettiin ja maastotyöresursseja suunnattiin erityisesti niihin reitistöihin, joista näh-

tiin olevan potentiaalia jatkokehittämisen kannalta. Kohteet kuvattiin keväällä laaditun lomakkeen pohjalta ja 

tiedot tallennettiin mahdollisimman tarkasti Virma-palveluun. Lomake esiteltiin ohjausryhmälle elokuun ko-

kouksessa ja se todettiin sopivaksi työkaluksi myös muille hankkeille ja reitistökehittäjille. Kevyen ulkoasun 

muokkauksen jälkeen se laitettiin hankkeen tuottaman aineiston osaksi nettisivuille. Ohjausryhmän kokouk-

sessa keskusteltiin myös kriteereistä, joilla valitaan Varsinais-Suomen merkittävimmät reitistökokonaisuudet 

esiteltäviksi Lounaistiedon nettisivuilla. Tästä tarkemmin työpaketissa 3. 

 

 

 
Tummamäen luontopolun laavu. Kuva: Maiju Oikarinen 

 

Työpaketti 3: Virkistys- ja luontomatkailun teemakokonaisuuden tuotta-
minen avoimeen käyttöön  

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.1. –30.6.2017 

 

Varsinais-Suomen liiton koostamaa reitti- ja kohdeaineistoa on viety tietokantaan, josta se tuotetaan avoi-

meen käyttöön vuoden 2018 aikana. Tekninen ratkaisu tietokannan ylläpitoon ja päivittämiseen on työkalu, 

joka tilataan ostopalveluna. Kuten hankehakemuksessa on esitetty, Varsinais-Suomen liitto tulee olemaan tie-

tokantaa ylläpitävä taho hankkeen päättyessä. 
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Ylläpitotyökalun sisältöä ja teknisiä vaatimuksia oli hahmoteltu jo hankkeen suunnitteluvaiheessa aluetietieto-

palvelu Lounaistiedon verkostokoordinaattori Kaisa Savolan toimesta. Yksityiskohtia tarkennettiin hanketoimi-

joiden kesken keväällä ja kesällä 2017 pidetyissä suunnittelupalavereissa. Tarjouskilpailun suunnittelu on ollut 

yksi hankevetäjän keskeisistä tehtävistä kesän 2017 aikana. 

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.7. –31.12.2017 

 

Ylläpitotyökalun kilpailutus käynnistettiin syksyllä 2017. Tarjouskilpailutekstin laatiminen ja muotoilu vei ole-

tettua enemmän työaikaa, koska kaikki tarvittavat ominaisuudet tuli määritellä siihen tarkasti ja yksityiskoh-

taisesti. Tarjouspyyntö laadittiin yhteistyössä Valonian, Varsinais-Suomen liiton, Maa- ja kotitalousnaiset Länsi-

Suomen ja Lounaistiedon kanssa. Tarjouspyyntö lähetettiin samanaikaisesti yhdeksälle mahdolliselle palvelun 

tuottajalle 4.9.2017; Dimenteq Oy, Gispo Oy, Siili Solutions Oyj, Spatineo inc, Consilia Solutions AB, Suomen 

Karttatieto Oy, Affecto Oyj (tytäryhtiö Karttakeskus Oy), Taiste Oy ja Anders Innovations Oy. Määräaikaan men-

nessä saatiin kolme tarjousta. Tarjoajia olivat Dimenteq Oy, Karttakeskus Oy (nyk. CGI) ja Anders Innovations 

Oy. Tarjoukset arvioitiin hinnan (0-25 pistettä) sekä työsuunnitelman ja referenssien (0-75 pistettä) perus-

teella. Korkeimman pistemäärän arvioinnissa sai Karttakeskus Oy (nyk. CGI). Hankinnan arvo oli 41 292 € (sis. 

alv 24%).  

 

Maakuntahallitus hyväksyi hankinnan kokouksessaan 16.10.2017. CGI laati tarjouskilpailukuvauksen perus-

teella ensimmäisen luonnoksen reitti- ja kohdetiedon ylläpitotyökalusta ja se esiteltiin reitistötoimijoiden ko-

kouksessa 14.12.2017. Palaverissa luonnoksesta saatiin loppukäyttäjäkommentit, joiden perusteella hankkeen 

väki esitti toiminnallisia ja visuaalisia parannuksia luonnokseen tammikuussa 2018. 

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.1–30.6.2018 

 

Virman kehittämisessä keskeisiä tehtäviä olivat tiedon syöttämislomakkeen suunnittelu ja Virman käyttäjätes-

tit. Näihin liittyvät keskeisimmät toimenpiteet on listattu alle. 

 

 

Tiedon syöttämislomakkeen suunnittelu: 

• lomakkeen kenttien otsikointi ja lomakkeen täyttäjälle annettavat ohjeet (tool tips) 

• visuaalinen käytettävyys 

• toiminnallinen käytettävyys 

• ohjetekstin sisällön laatiminen, tietosuoja-asiat, ohjetekstin testaaminen käytännössä, Virman logon 

tekeminen, logobannereiden tekeminen 

• käännöstöiden tilaaminen kaikkiin Virman sisältämin teksteihin. Käännösliuskojen tekeminen kääntä-

jälle. Sama tehtiin uudelleen toisessa vaiheessa 

• Virman sisältäminen tekstien muokkaaminen 

• Osallistuminen konsultin tarjoamaan koulutukseen, jotta hankehenkilökunta voisi itse jatkossa muo-

kata Virman ohjetekstejä 

• ohjeiden laatiminen ja prosessin kuvaus yhdessä konsultin kanssa avaamamme datan käyttöön otta-

misesta Lounaistiedon sivulle 
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Virman käyttäjätestit:  

• testiryhmän kokoaminen potentiaalisia käyttäjäryhmiä edustavista henkilöistä 

• testilomakkeen laatiminen 

• testaaminen testitilanteissa, tuen tarjoaminen testaajille (esim puhelimitse) 

• testivastauksien tulkinta 

• käyttäjätestin tulokset ja korjausehdotukset käsiteltiin konsultin kanssa käydyissä palavereissa. Kon-

sultti teki niiden perusteella korjaukset työkalun toiminnallisuuksiin ja käytettävyyteen 

• uusi testikierros pienemmällä joukolla 

 

Käyttäjätesteihin saatiin mukaan edustajat mm. ProAgriasta, Suomen talousseurasta, Lounaistiedosta, Valoni-

asta. Testiin osallistuneet eivät olleet aiemmin olleet Virman kanssa tekemisissä ja oletuksena on, että heidän 

taustatietonsa työkalusta ja sen käyttötarkoituksesta olisivat samanlaiset kuin potentiaalisten loppukäyttäjien. 

Testiryhmän jäsenten välillä oli vaihtelua mm. muiden karttapalveluiden tuntemuksessa, koodausosaamisessa, 

virkistysreitistöihin liittyvässä tietotaidossa ja tietoteknisissä yleistaidoissa. Näin saatiin erilaiset käyttäjäta-

paukset ja heidän löytämänsä ongelmat käsittelyyn. Käyttäjätestien jälkeen Virma hyväksyttiin valmiiksi ja sa-

malla todettiin, että syksyllä tilataan lisätöitä muun muassa GDPR-asetuksen takia. Lisätilauksen sisällön suun-

nittelu aloitettiin kevään aikana. Toteuttajaorganisaatioissa järjestettiin GDPR-koulutukset toukokuussa 2018. 

Vasta tämän jälkeen hankehenkilökunnalla oli mahdollisuus ja osaaminen Virman GDPR-osion kehittämiseen 

yhdenmukaiseksi Varsinais-Suomen liiton tietosuojalinjauksen ja liiton verkkosivuille tulevan tekstin kanssa. 

Kesäkuussa käytiin yhteispalavereja Varsinais-Suomen liiton tietosuojavastaavan kanssa tekstien laatimiseksi. 

GDPR-muutos vaikutti lopulta myös tiedonkeruulomakkeen rakenteeseen niin paljon, että muutoksen suun-

nittelu oli aikaa vaativa tehtävä.  

 

Virman julkaisusta laadittiin tiedote medioille ja se jaettiin sekä Valonian että yhteistyökumppaneiden kana-

vissa. Valonian verkkosivuille tehtiin opasvideot Virman käyttäjätunnuksen luomiseen sekä piste- ja viivakoh-

teiden luomiseen. Videot on ladattu YouTubeen ja ovat vapaasti katsottavissa myös sitä kautta. 

 

Virkistysteeman verkkosivun suunnittelu aloitettiin ja siihen liittyen käytiin palaveria virkistysreittien visuali-

soinnista kartalle. Tarkoituksena oli tuottaa kuntia, yhdistyksiä ja sovelluskehittäjiä varten esimerkki siitä, mi-

ten ilmaisen karttapalvelu mapBoxin kartalle voi projisoida Virman tietosisältöä, kuten reittejä ja kohteita. 

Tämä karttapalvelu olisi kätevä työkalu esimerkiksi yrittäjille omien verkkosivujen tarpeisiin. Kohteiden sym-

boleita suunniteltiin hankkeessa, mutta lopulta niitä ei kuitenkaan käytetty. Hankkeessa todettiin, ettei 

mapBox käytännössä toiminutkaan tässä tarkoituksessa. Päätettiin, että virkistysteeman verkkosivuilla Virman 

data visualisoidaan Lounaistiedon karttapalvelusta saatavan upotteen avulla. Tässä vaiheessa tiedettiin, että 

Lounaistiedossa oli käynnissä karttapalvelun kehitys ja uusien verkkosivujen kehitystyö. Virkistysteeman verk-

kosivut päätettiin sijoittaa Lounaistiedon uuden sivuston yhteyteen, joiden oletettiin avautuvan viimeistään 

kesän 2018 lopulla. 
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Kuvakaappaus Virman aloitussivusta https://virma.lounaistieto.fi/ 

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.7.–31.12.2018 

 

Verkkosivujen sisältö viimeisteltiin ja julkaistiin joulukuussa, huolimatta siitä, että Lounaistiedon verkkosivu-

uudistus toteutuu vasta alkuvuodesta 2019. Virkistysteeman verkkosivulle koostettiin kaikille virkistys- ja luon-

tomatkailun parissa toimiville kohderyhmille heitä koskevia osioita. Kohderyhmiä ovat reittien kehittäjät ja 

kunnat, yrittäjät, sovelluskehittäjät sekä virkistäytyjät ja matkailijat.  Sivuilta löytyy maakunnan virkistysreistis-

tökokonaisuudet (TOP6), Virma-palvelun ohjeet ja ohjevideot, Lounaistiedon karttapalvelun karttaupote ja so-

velluskehittäjälle tarkoitetut avoimet aineistot ja lähdekoodi. Lounaistiedon karttapalvelun avulla sivustolla voi 

tutustua hankkeen keräämään virkistysmatkailukohdetietoon. Lounaistieto siirtää sivuston myöhemmin uu-

sille sivuille, mutta osoite säilyy samana. Hankkeen päättymisen jälkeen sovelluskehittäjien esittämiin aineis-

toon liittyviin kysymyksiin vastaavat liiton ja Lounaistiedon asiantuntijat, joiden yhteystiedot löytyvät verkko-

sivustolta. 

 

Toteutusjaksolla tehtiin viimeiset korjaukset ja lisäykset Virmaan. Töistä tehtiin resurssitoimitussopimus ja CGI 

toteutti työt marraskuun lopulla. Muutoksia testattiin testipalvelimella ja otettiin vasta sitten julkisesti käyt-

töön. Hanke tilasi uudet täydentävät ruotsinkieliset käännökset käyttöliittymän otsikoille ja ns. tool tipeille. 

CGI on lisännyt käännöstekstejä käyttöliittymään päivitystyön yhteydessä niihin kohtiin, joihin se on teknisesti 

mahdollista. Käännökset ovat vapaasti sovelluskehittäjien ja muiden käännöksiä tarvitsevien käytettävissä vir-

kistysteeman verkkosivulla.  

 

Hankesuunnitelmassa mainitut reitistökokonaisuuksien kuvauksiin päätyvät kohteet valittiin toteuttamalla si-

dosryhmille (ohjausryhmä ja reitistöryhmä) suunnattu kysely, joka tosin oli myös yleisölle avoin. Maakunnan 

TOP5-reitistökysely oli auki 2.–20.10.2018. ja siihen saatiin 57 vastausta. Valintakriteereitä oli paljon ja ne on 

kuvattu kyselyn ohjeessa, joka on liitteessä 4. Kyselyn perusteella kohdekuvauksia ehdotettiin tehtävän viiden 

sijasta kuusi, joista yhdessä olisi kooste useammasta pienemmästä kohteesta. 

https://virma.lounaistieto.fi/
https://virma.lounaistieto.fi/
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Ohjausryhmälle esitettiin valittavaksi seuraavat kohteet:  

  

• Marttilan Korven eräreitistö 

• Suomen sydän 

• Tammireitit 

• Norrbyholmen ja kanta-Paraisten reitit, Parainen 

• Harjureitti 

 

Kyselyn ja ohjausryhmän kommenttien perusteella mukaan valikoituivat kaikki yllä mainitut kohteet ja li-

säksi tehtiin ylimääräinen kooste Vakka-Suomen pienemmistä maantieteellisesti erillisestä kohteesta. 

ProAgria ja Valonia toteuttivat kohdekuvaukset yhteistyössä reitistöjen ylläpitäjien kanssa, joilta saatiin 

muun muassa kuvamateriaalia ja tietoja kohteista. Valituista kohteista tehtiin kuvalliset koosteet Lounais-

tiedon verkkosivulle. Tietomäärä ja reitistöjen taso kehittyy jatkuvasti, joten uusia reitistökokonaisuuksia 

tullaan hankkeen jälkeenkin nostamaan virkistysteeman verkkosivulle Lounaistiedon toimesta. 

 

Kuvaukset on julkaistu vuoden 2018 lopussa Lounaistiedon verkkosivulla osoitteessa http://www.lounais-

tieto.fi/virkistys/. Vuoden 2019 alussa kuntia ja muita potentiaalisia kohderyhmiä tiedotettiin sivustosta, 

aineistosta ja Virmasta. 

 
 

 

 
Kuvakaappaus Lounaistiedon virkistysteeman verkkosivulta https://www.lounaistieto.fi/virkistys/ 

 

http://www.lounaistieto.fi/virkistys/
http://www.lounaistieto.fi/virkistys/
https://www.lounaistieto.fi/virkistys/
https://www.lounaistieto.fi/virkistys/
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Työpaketti 4: Virkistys- ja luontomatkailun teemakokonaisuuden ottami-
nen avoimeen käyttöön 

         

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.1.–30.6.2017 

 

Hankkeessa tuotettavasta avoimesta aineistosta ja sen tuomista hyödyistä on tiedotettu eri käyttäjäryhmiä 

Valonian hankesivuilla (valonia.fi), tiedotteissa, toukokuun aluetilaisuuksissa, lehtijutuissa sekä tapaamisissa. 

Lounaistiedon paikkatietokoordinaattorin Sara Tamsaaren sekä Maa- ja kotitalousnaisten Terhi Ajosenpään 

esitykset aluetilaisuuksissa tarjoavat hyvän tietopaketin aiheeseen liittyen. Esitykset koottiin hankkeen verk-

kosivuille. Julkaistua aineistoa markkinoidaan matkailutoimijoille sekä IT-alan yrityksille ja sovelluskehittäjille. 

Tiedonvälitysmenetelmiä ja tilaisuuksia on toukokuun aluetilaisuuksista saatujen kokemusten ja palautteiden 

perusteella voitu lähteä alustavasti suunnittelemaan. 

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.7.–31.12.2017 

 

Tiedotusta hankkeessa tuotettavasta avoimesta aineistosta on jatkettu sopivissa tilaisuuksissa ja tapaamisissa 

syksyn aikana (listattu työpaketin 5 loppuun).   

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.1–30.6.2018 

 

Hanke on perustanut yhdessä Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten vetämän Maaseutumatkailun tiedon-

välityshankkeen kanssa vapaamuotoisen, koko maakunnan kattavan reitistöryhmän. Ryhmän perustaminen ja 

tehtävät on kuvattu tarkemmin työpaketissa 5.   

 

Maaseutumatkailun tiedonvälityshanke on kokoamassa ruokamatkakarttaa koko Varsinais-Suomen alueen 

ruokamatkailukohteista sekä toimijoista. Kohteet päätettiin koota osaksi Virma –palvelua yhdessä luontoret-

keily- sekä majoituskohteiden kanssa, koska aineistojen hyödyntävät toinen toisiaan tuoden lisäarvoa matkai-

lijoille sekä paikallisille käyttäjille. On luontevaa käyttää samaa työkalua, jolloin voidaan tehostaa molempien 

hankkeiden resurssien käyttöä ja saada työlle enemmän vaikuttavuutta.  

 

Virmaa esiteltiin Maaseutumatkailun tiedonvälityshankkeen erilaisissa tilaisuuksissa maaseutumatkailu- sekä 

lähiruokayrittäjille ja heitä innostettiin lisäämään omat palvelunsa Virmaan. Tilaisuuksissa tarjottiin myös yrit-

täjille mahdollisuus istua alas hankkeen työntekijöiden kanssa tallentamaan yhdessä tietoja Virmaan sekä ja-

ettiin Virmasta esitteitä yrityksiin vietäviksi. Yrittäjille suunnattuja tilaisuuksia on järjestetty yhteistyössä myös 

Suomen metsäkeskuksen Ekosysteemipalvelut-hankkeen kanssa.  

 

Virkistys- ja matkailutiedon keruutyökalua Virmaa on esitelty maakuntakaavoitukseen liittyvissä tilaisuuksissa. 

Erityisesti touko-kesäkuussa 2018 pidetyissä osallistamistyöpajoissa Virman sisältämiä tietoja ja Virma-työka-

lua esiteltiin osallistujille. Työpajatilaisuuksia oli yhteensä kahdeksan kappaletta ja niissä oli läsnä sekä kaavoi-

tuksen kanssa työskenteleviä kuntien virkamiehiä että sidosryhmien jäseniä sekä kansalaisia. 

 

https://www.valonia.fi/fi/yritykset/hankkeet/583116-virkistys-ja-luontomatkailukohdetietoa-avoimeen-kayttoon-varsinais-suomessa-hanke
https://www.valonia.fi/fi/yritykset/hankkeet/583116-virkistys-ja-luontomatkailukohdetietoa-avoimeen-kayttoon-varsinais-suomessa-hanke
https://www.valonia.fi/fi/yritykset/hankkeet/583116-virkistys-ja-luontomatkailukohdetietoa-avoimeen-kayttoon-varsinais-suomessa-hanke
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Toistaiseksi alan yrittäjät ovat kokeneet Virma-palvelun käytön kankeaksi ja heidän innostamisensa on ollut 

haastavaa. Avointa dataa ei koeta vielä suureksikaan mahdollisuudeksi yritystoiminnassa eikä sen hyötyjä 

osata ajatella pitkäkestoisesti.  

 

Virma-palvelua on esitelty lisäksi useissa muissa tilaisuuksissa. Erityisesti aineiston avoimen datan ominaisuuk-

sia on esitelty Lounaistiedon aluetietofoorumissa sekä Satakunnan ja Varsinais-Suomen kylät ry:n Arjen digise-

minaarissa ja avoimen lähdekoodin paikkatietoteknologioista kiinnostuneille FOSS4G-tapahtumassa Helsin-

gissä. 

 

Virmasta tiedottamisen lisäksi hankkeen tavoitteena on ollut yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken. 

Sovelluskehittäjien ja sovelluksia hyödyntävien tahojen yhteen tuomiseksi suunniteltiin päätösseminaarin kes-

keiseksi teemaksi innovaatiokilpailu. Kilpailun osallistujille järjestettävissä asiantuntijoiden tuki-workshopeissa 

hanke toi yhteen sovelluskehittäjät, pelillistämisen ja palvelumuotoilun asiantuntijat, avoimet aineistot sekä 

virkistys- ja matkailusektorin edustajat. Lisäksi innovaatiokilpailun päätöstilaisuuden yhteydessä hanke järjesti 

oman päätösseminaarinsa, johon kutsuttiin mukaan yhteistyökumppanit ja sidosryhmät.  

 

Elämyksiä datasta -kilpailussa virkistys- ja luontomatkailutietoa tuottavat ja tarvitsevat toimijat esittivät ongel-

mia ja sovelluskehittäjät ratkaisivat niitä. Tyypillinen ongelma on esimerkiksi virkistyskohteen tai elämykselli-

sen tapahtuman saavutettavuuteen liittyvät hankaluudet (tiedon löydettävyys ja ymmärrettävyys, liikkumisvä-

lineiden saatavuus ja löydettävyys, joukkoliikenteen rajoitettu toiminta-alue). Myös Virman jatkokehittämi-

seen liittyviä haasteita listattiin kilpailuun mukaan. Tällä tavoin hanke sai vietyä viestiä avoimeen lähdekoodiin 

perustuvan sovelluksen perustavasta ajatuksesta: hajautetusta kehittämisestä ja lähdekoodin vapaasta hyö-

dyntämisestä. 

 

 

 
Kuva: Tuuli Sundén-Uusimäki 

 

Päätösseminaarin tilalle järjestettävän kilpailun tuli myös olla riittävän ajoissa ennen hankkeen päätöstä, jotta 

kilpailun tuloksena syntyviä mahdollisia konsepteja voitaisiin tukea esimerkiksi auttamalla Virmalla kerätyn 

datan käytössä. Kilpailun suunnittelu aloitettiin keväällä yhdessä Turun yliopiston, OpenDaaS-hankkeen ja Lou-

naistiedon kanssa. Tilaisuuden nimi ja ajankohta (14.9.–8.10.) julkistettiin tiedotuskanavissa, ja kilpailun suun-

nittelupalavereihin osallistuivat Niina Ruuska ja Terhi Ajosenpää. Turun yliopiston hankkeella oli runsaasti ko-

kemusta vastaavien hackathonien järjestämisestä, samoin Lounaistiedon edustaja oli aiemmin järjestänyt avoi-

meen dataan pohjautuvia innovaatiokilpailuja. 
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Kilpailun idean, kilpailutehtävien, kohderyhmän, keston, ohjauksen, työpajojen, alku- ja päätöstilaisuuksien, 

viestinnän, logojen, palkintojen sekä sponsorien hankkimisen suunnitelmat koostettiin Trelloon, jolloin kaikki 

osapuolet olivat täysipainoisesti mukana runsaasti työtä vaativan tilaisuuden suunnittelussa. Suunnitteluun ja 

toteutukseen varattiin viikoittaiset skype-palaveriajat ja lisäksi tavattiin eri kokoonpanoilla ja työstettiin teks-

tejä Google Drivessa. Sponsoreiden ja muiden yhteistyökumppaneiden (esim. Turku Game Hub) kontaktoinnit, 

palaverit ja viestintä ottivat myös hanketyöaikaa.  

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.7.-31.12.2018 

 

Kaikille avoin kulttuuriympäristöfoorumin seminaari järjestettiin 4.9.2018 Turun linnassa. Foorumin teemoja 

oli kolme. Kulttuuriperintö, maakunnan virkistysmahdollisuudet ja niihin liittyvät tarinat sekä ympäristökas-

vatuksen oppimateriaalit. Varsinais-Suomen ympäristö on täynnä kulttuuriperintöä, joka on raaka-ainetta, 

oppimis-, matkailu- ja virkistäytymiskokemukselle. Ympäristö luo mahdollisuuksia kehittää houkuttelevia 

matkailukonsepteja. 

  

Kulttuuriympäristöfoorumi Turun linnassa. Kuva: Terhi Ajosenpää. 

 

Maakunnassa käynnissä olevat reitistöhankkeet tarinoineen esiteltiin tilaisuuden matkailuun liittyvässä osi-

ossa. Virkistä dataa -hanke kokosi reististöhankkeiden yhteisesittelyn kokonaiskuvan luomiseksi (”Virkistä 

dataa ja reitistöhankkeet”). Paikalle pyydettiin myös Helena Särkijärvi Paraisten polut -hankkeesta ja Kukka 

Hammarström Kaarinan Kuninkaantie ja itäisten kuntien Tammireitit -hankkeista. Esitykset löytyvät kulttuu-

riympäristöfoorumin verkkosivuilta. Hanke toimi tilaisuudessa virkistyssession vetäjänä ja hankkeen edustaja 

piti tilaisuudessa esityksen ”Kerättyjen aineistojen hyödyt virkistyksen ja matkailun kehittämisessä”. 

  

https://kumppanuusfoorumi.fi/posts/kulttuuriymparistofoorumi-aineettomat-arvot-yhdistavat-ihmisia-ja-yhteisoja/
https://kumppanuusfoorumi.fi/posts/kulttuuriymparistofoorumi-aineettomat-arvot-yhdistavat-ihmisia-ja-yhteisoja/
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Kulttuuriympäristöfoorumin esitys https://prezi.com/view/zIxhVRSBPkpu5149mvGg/ 

Elämyksiä Datasta -kilpailun suunnittelun järjestely oli kiivaimmillaan elo-syyskuussa. Kilpailusta tiedotettiin 

kahden hankkeen toimesta laajasti niissä verkostoissa, joissa kohderyhmä on hyvin tavoitettavissa. Tiedotus-

kanavina käytettiin Turun amk:n OpenDaaS-hankkeen verkkosivuja, Turun yliopiston verkkosivuja, opiskelija-

järjestöjen suoria sähköpostilistoja, Valonian ja ProAgrian uutiskirjeitä sekä Lounaistiedon viestintäkanavia. 

Tiedotuksen kohderyhmiä oli kaksi, yhteistyökumppanit sekä kilpailijat ja heille tehtiin omat tiedotusmateri-

aalit. Elämyksiä datasta -kilpailun aloituspäivän 14.9.2018 ohjelmaan kytkettiin Virkistä dataa -hankkeen ja 

Virma-aineiston esittelypuheenvuoro. Virmaan ja virkistysteeman tietoaineistoon liittyvistä ratkaistavista on-

gelmista muokattiin kilpailuun sopivat tehtävät. Kilpailun päätöstilaisuuden yhteyteen varattiin tila hankkeen 

päätösseminaaria varten Turku Science Parkin SparkUpista. 

 

 

  

Elämyksiä datasta -innovaatiokilpailun tiimit muodostuvat. Kuva: Niina Ruuska. 

https://prezi.com/view/zIxhVRSBPkpu5149mvGg/
https://opendaas.turkuamk.fi/yleinen-fi/899/
https://prezi.com/view/zIxhVRSBPkpu5149mvGg/
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Hankkeen päätöstilaisuus pidettiin 8.10.2019 Elämyksiä datasta -kilpailun yhteydessä SparkUpissa. Tilausuu-

teen kutsuttiin laajasti sidosryhmiä ja paikalla oli 15 henkilöä. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen taustaa ja ta-

votteita, Virmaa, kohdetiedon keräämistä, avoimen datan hyötyjä ja tuotiin esille esimerkkejä avointa dataa 

hyödyntävistä sovelluksista, maakunnan potentiaaliset reitistökokonaisuudet ja virkistys- ja luontomatkailun 

suuntaviivoja maakunnassa. Keskustelussa alustettiin TOP5-reitistökokonaisuuksien valintaa.  

 

 
Hankkeen päätösseminaari SparkUpissa, Elämyksiä datasta -innovaatiokilpailun yhteydessä. Kuva: Mari Mäenpää. 

 

Päätösseminaarin jälkeen siirryttiin seuraamaan Elämyksiä datasta -kilpailutöiden esittelyä ja palkintojen ja-

koa. Kilpailu keräsi noin 50 osallistujaa, joista muodostui 10 joukkuetta. Valtaosa kilpailun jäsenistä oli eri alo-

jen opiskelijoita, mutta mukana oli myös yritystaustaisia henkilöitä. Kilpailutöistä muodostui laaja kuva tar-

peesta ja ratkaisuista lähimatkailun tukemiseen ja tapahtumien tiedottamiseen. Kilpailijoille oli ennakkoon ja-

ettu yhdeksän haastevaihtoehtoa, joiden teemoja olivat kulttuuritarjonnan ja virkistyskohteiden löydettävyy-

den kehittäminen, matkailijoita tukevan tiedon hankinnan helpottaminen, matkailijoilta ja tapahtuman osal-

listujilta kerättävän tiedon hyödyntäminen sekä kulttuuri- ja matkailukokemusten pelillistäminen. Voittajatyön 

tuli olla innovatiivinen, tuottaa merkittävää lisäarvoa, käyttää avointa dataa, olla toteutettavissa nykyteknolo-

gialla, selkeästi hyödyllinen käyttäjälle ja tuotteistettavissa.  

Tuomaristossa olivat: 

 

• Lasse Nurmi, erikoissuunnittelija, Varsinais-Suomen liitto 

• Janne Loiske, Business design, Sofokus 

• Maija Mäki, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto Kansatiede, Matkailualan verkostoyliopisto 

• Antti Tuomisto, lehtori, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 

• Mari Mäenpää, ruoka- ja yritysasiantuntija, Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Länsi-

Suomi 

 

Tuomaristo valitsi voittajaksi Team Waywardsin Fölläribussi-idean, joka edisti lainapyörien tuomia elämysmah-

dollisuuksia tarjoamalla avoimeen dataan pohjautuvaa tietoa bussilla kuljetettavien Föli-pyörien sijainneista, 

aikatauluista ja alueella sijaitsevista elämyskohteista. Kilpailun voittaja palkittiin 1 000 euron arvoisella raha-

palkinnolla sekä yhteistyökumppaneiden sponsoroimilla matkailu- ja virkistysaiheisilla lahjakorteilla. Palkinnot 

https://drive.google.com/file/d/1J-EvoDh-DwisGKLwyyyUKPCjs5Vwc-JJ/view
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kerättiin kilpailua järjestävien hankkeiden toimesta. Kilpailuun osallistuvien määrä ylitti kaikki odotukset. Jouk-

kueiden ideat olivat laadukkaita ja havainnollistivat hyvin avoimen datan käyttömahdollisuuksia.  

 

 
Elämyksiä datasta -innovaatiokilpailun päätöstilaisuus. Kuva: Niina Ruuska. 

 

Myöhemmin syksyllä Virmaa on esitelty matkailufoorumissa 25.10.2018, Helsingissä pidetyillä paikkatieto-

markkinoilla 5.–6.11.2018 sekä Turussa pidetyssä MatkailuMapathonissa 12.11.2018. 

 

Sovelluskehittäjiä varten koottiin virkistysteeman verkkosivuille virkistys- ja luontomatkailukohteiden avoin ai-

neisto, Virma tiedonkeruutyökalun avoin lähdekoodi sekä käyttöliittymätekstien käännökset. Palvelun koodi 

löytyy GitHubista. Sivustolla on myös linkki Elämyksiä datasta -innovaatiokilpailuun, sillä kilpailusta saatiin hy-

viä esimerkkejä avoimen datan hyödyntämiseen. Hankkeen havainnot Virman jatkokehittämistarpeiksi on 

myös lueteltu sovelluskehittäjän osiossa. Avoimen lähdekoodin sovelluksen tarkoitus on, että sitä kehitetään 

jatkossakin joukkoistamalla ja muut voivat käyttää koodia tuottaessaan itselleen muokatun sovelluksen. 

 
  

https://github.com/Lounaispaikka
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Työpaketti 5. Yhteistyöpohjan luominen luonto- ja virkistysalueiden ke-
hittämiselle ja toiminnan koordinoinnille Varsinais-Suomessa  

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.1.-30.6.2017 

 

Tavoitteena on tuoda virkistys- ja luontomatkailukohteisiin kytkeytyvät toimijat yhteen. Käynnissä olevien ja 

vuonna 2017 käynnistyvien hankkeiden kanssa on järjestetty tapaamisia, tehty aktiivisesti yhteistyötä mm. ti-

laisuuksien järjestämisessä ja hahmoteltu tulevien vuosien tarpeita luontomatkailun ja virkistyskäytön kehit-

tämiseksi. Tapaamisten tavoitteena on ollut myös kartoittaa toimintatapoja luonto- ja virkistysmatkailun ke-

hittämisessä. Myös hankkeen järjestämät neljä iltatilaisuutta ovat lisänneet eri toimijoiden keskuudessa tietoa 

siitä, mitkä toimintatavat ovat olleet toimivia ja mikä mahdollisesti on jarruttanut kehittämistä. Samalla on 

tultu tutuiksi alueen toimijoiden kesken ja rakennettu pohjaa tulevalle yhteistyölle. 

 

Hankkeen tavoitteena on myös yhteistyön vahvistamisen kautta luoda pohjaa alueiden kehittämiselle. Tätä on 

toteutettu hankkeessa tapaamisilla ja yhteydenpidolla hankkeiden, Leader-toimintaryhmien, Varsinais-Suo-

men matkailutoimialan sekä Outdoors Finland -toimijoiden kanssa. Esimerkkeinä hankkeessa keväällä 2017 

tavatuista toimijoista ovat Salossa MAPE-hanke ja Salon virkistyskohteiden esiselvityshanke, Paraisten Polut -

hanke, Sauvon matkailuhanke, Aurajokisäätiön hanke ja maastopyöräilyharrastajien edustaja. Hanke piti esi-

tyksen toiminnastaan Kuhankuonon virkistysalueyhdistyksen vuosikokouksessa. 

  

Kesän 2017 aikana tehtiin suunnitelmat Maa- ja kotitalousnaisten kanssa yhdessä järjestettävästä Outdoors 

Finland -valmennuksesta, johon kouluttajaksi lupautui Pirjo Räsänen Visit Finlandista (kts. työpaketti 2). Val-

mennuksen yhteyteen sovittiin myös Varsinais-Suomen Outdoors -tilannetta käsittelevä palaveri Räsäsen 

kanssa. 

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.7.–31.12.2017 

 

Keväällä suunniteltu Outdoors Finland -valmennus reittikehittäjille toteutui 14.–15.9.2017, kun Mynämäellä 

järjestettiin luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia -valmennus (kts. työpaketti 2).  Valmennuksen ensimmäi-

nen koulutuspäivä pidettiin Sonnitallilla Mynämäellä ja toisen päivän maasto-osuus Mynämäen asemaseudun 

Asmandia-laavulla ja -reitillä.  Koulutuksen yhteydessä Maaseutumatkailun tiedonvälityshanke ja Virkistä da-

taa -hanke osallistuivat palaveriin, jossa keskusteltiin Outdoors-jatkokehittämisestä Varsinais-Suomen osalta. 

Palaverissa keskusteltiin mm. OutdoorActive-portaalin käyttöönoton edellytyksistä ja valmisteilla olleeseen 

valtakunnalliseen Outdoors-hankkeeseen osallistumisesta ja pilotoinnista Varsinais-Suomessa.  

 

Palaverin tuloksena päätettiin kustua koolle maakunnan reitistökehittäjät, joka sai myöhemmin nimekseen 

reitistöryhmä. Reististökehittäjien ensimmäinen palaveri pidettiin 28.9.2017 ja siinä kuulosteltiin kiinnostusta 

osallistua hankkeeseen. Palaverissa maakunnalliset toimijat olivat yhtä mieltä, että valtakunnalliseen hankkee-

seen tulee osallistua. Lisäksi todettiin, että jatkossa on tarvetta kokoontua reitistökehittäjien kesken vaihta-

maan tietoja ja kokemuksia eri hankkeiden kesken ja välittämään palautetta maakunnallisille hankkeille ja ke-

hittämistyölle.  
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Reitistöryhmä on kokoontunut hankkeen aikana parin kuukauden välein. Ryhmässä on mukana kuntien/alu-

eellisten reitistöhankkeiden edustajia (Paraisilta, Kaarinasta, Salosta, Leader Ravakasta, Brahea-keskuksesta), 

kuntien matkailuammattilaisia (Naantali, Salo, Visit Turku, Loimaa, Kemiönsaari), maakunnallisia toimijoita 

Metsähallituksesta, Varsinais-Suomen kylistä, Aurajokisäätiöstä, Varsinais-Suomen liitosta, Valoniasta ja Länsi-

Suomen maa- ja kotitalousnaisista. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset sekä Visit Fin-

landin Pirjo Räsänen pitivät 6.10. palaverin uuden valtakunnallisen Outdoors-hankkeen Varsinais-Suomen 

osuudesta. Ylimaakunnallisten reitistöjen yhteistyökokous järjestettiin 25.10. Satakuntaliitossa. Kokouksessa 

kerrottiin Varsinais-Suomen tilanteesta ja Virkistä dataa -hankkeesta.  Suurin osa kokoukseen osallistujista oli 

sitä mieltä, että pitkiä ylimaakunnallisia reittejä ei ole varaa ylläpitää, eikä niille ole suurta kysyntää. Kokouksen 

jälkeen asia ei ole edistynyt.  

 

Hankkeen edustaja osallistui 14.–15.11.2017 pidettyyn Outdoors Finlandin Luontomatkailun kestävän kehityk-

sen seminaariin Helsingissä. Seminaarin jälkeen pidettiin kutsutyöpaja, jossa oli mukana muutamia henkilöitä 

joka maakunnasta. Virkistä dataa -hankkeen edustaja oli kutsuttu paikalle, koska hanke on koko Suomen mit-

takaavassa pisimmällä avoimen datan kerääjänä ja jakajana. Työpajassa oli Virkistä dataa -hankkeen infopiste 

avoimesta datasta ja tulevasta Virma-työkalusta. 

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.1.–30.6.2018 

 

Hanke on osallistunut aktiivisesti Outdoors Finland -reitistöjen kehittämistyöhön ja ollut mukana suunnittele-

massa uutta valtakunnallista hanketta yhteistyössä reitistöryhmän osallistuvien tahojen kanssa. Outdoors Fin-

landin taholta on korostettu hankkeemme valtakunnallista roolia avoimen data keräämisessä ja hyödyntämi-

sessä. Uuden valtakunnallisen hankkeen keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin luontomatkailun laadun kehittämi-

nen niin, että työn tuloksena syntyisi pysyvä ja yhtenäinen toimintatapa koko maahan. Varsinais-Suomen 

osalta suunniteltiin yhteistyötä erityisesti pyörämatkailun kehittämisen osalta ja tarkoituksena oli järjestää alu-

eellamme muun muassa työpajoja ja tuotetestausta. Hankkeemme osallistui erityisesti tältä osin hankesuun-

nitelman laadintaan ja kommentointiin. Valtakunnalliselle hankkeelle haettiin rahoitusta ensin usean maakun-

nan välisenä yhteistyöhankkeena maaseudun kehittämisohjelman rahoituksesta ja sitten valtakunnallisesta 

ideahausta, mutta rahoitusta ei myönnetty. Erityisesti Varsinais-Suomen alueelle suunniteltu pyörämatkailu-

tuotteistuksen pilotointi olisi suoraan hyödyttänyt maakuntaamme ja antanut luontevan mahdollisuuden vai-

kuttaa valtakunnallisen laatuluokituksen sisältöön.   

 

Visit Finland on ottanut käyttöön eurooppalaisen OutdoorActive -portaalin, jossa markkinoidaan suomalaisia 

luontomatkailukohteita ja niihin liittyviä palveluita kansainvälisille matkailijoille. Reittiryhmälle järjestettiin 

maaliskuussa portaalin esittelytilaisuus ja samalla pohdittiin portaalin käyttöönottoa maakunnallisesti. Muu-

tama varsinaissuomalainen kunta, joilla on jo valmiina kv-matkailijoille tarkoitettuja laadukkaita luontomatkai-

lutuotteita, on ottanut maksullisen portaalin käyttöönsä. Portaalin lisenssit on kuitenkin hinnoiteltu niin, että 

maakunnalliset lisenssit tulisivat edullisimmiksi. Reittiryhmässä todettiin, että tällä hetkellä ei ole edellytyksiä 

maakunnallisten lisenssien hankintaan, mutta jatkossa olisi hyvä pyrkiä maakunnallisten luontomatkailutuot-

teiden markkinointiin yli kuntarajojen. 
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Hanke on osallistunut Outdoors Finland -hankkeen vaikuttavuuden arviointiin, joka toteutettiin kohdennet-

tuna asiantuntijahaastatteluina ja -kyselyinä. Tuloksia esiteltiin hankkeen päätösseminaarissa, jossa todettiin 

selkeä tarve valtakunnalliselle koordinointityölle muun muassa tuotteistuksen, laadun parantamisen ja kv-

markkinoinnin osalta. Hanke on lisäksi seurannut muiden maakunnallisten Outdoors –hankkeiden toimintaa ja 

tuloksia.   

 

HANKKEEN TOTEUTUSJAKSO 1.7.–31.12.2018 

Hanke on seurannut Visit Finlandin ja kv-markkinoinnin tilannetta, mutta hankkeen toteutusjaksolla asiaa ei 

ole ollut tarvetta eikä mahdollisuuksia edistää. Visit Finlandin vetämä Outdoors Finland –hanke päättyi touko-

kuussa 2018. Hanke on koordinoinut maakuntien tekemää kv-luontomatkailun kehittämistyötä ja syksyllä ha-

vaittiin selvästi hankkeen päättymisestä johtunut hiljaiselo. Rural Finland II -matkailun valtakunnallinen koor-

dinaatiohanke käynnistyi syksyllä, mutta sen tavoitteena on laajemmin koko matkailusektorin kehittäminen. 

Tilanne kansainvälisen luontomatkailun kehittämisen ja valtakunnallisen koordinoinnin osalta on epäselvä.   

Maakunnallisella tasolla matkailufoorumi on tärkeä kv-markkinoinnin kehittäjänä ja yhteistyön edistäjänä. 

 

Hankkeen palaverit, tilaisuudet ja tapahtumat on listattu alle, koska moni niistä liittyy useampaan eri työpa-

kettiin. Tilaisuuden perään on merkitty tähti (*), jos tilaisuudessa on esitelty hanketta. 

 

Palaverit ja tapahtumat (2017–2018) 
 

VUOSI 2017 

 

20.6.2017 Ohjausryhmän kokous, Turku 

8.6. 2017 Matkailutiimin kokous, Turku. Maakunnan matkailuohjelman päivittäminen. Ohjelmaan sisällytettiin 

lause: ”Kootaan tietoja virkistysalueiden, -kohteiden ja reittien nykytilasta sekä ylläpito- ja omistusjärjeste-

lyistä, ja laaditaan näiden tietojen pohjalta kunnille konkreettinen ehdotus virkistysalueyhdistyksen perusta-

miseksi.” 

8.8.2017 hankkeen esittely L-S MKN hallitukselle* 

18.8.2017 Matkailutoimialan yhteistyörakenteet (palaveri matkailualan toimijoiden kesken), Turku* 

22.8.2017 Hanketapaaminen Itäisten kuntien reitistöhankkeen kanssa, Turku* 

28.9.2017 palaveri Varsinais-Suomen Outdoors tilanteesta (Pirjo Räsänen, Outdoors Finland –kansainvälisty-

mishanke (Visit Finland), luonto- ja reitistökohteiden koordinaatio=reitistöryhmä).  

30.8.2017 Itäisten kuntien reitistöhankkeen aloitus, Piikkiö * 

6.10.2017 Outdoors Varsinais-Suomi -palaveri, Turku* 

11.10.2017 Opasteet ja kyltit –infotilaisuus, Mynämäki* 

25.10.2017 Ylimaakunnallinen reitistöryhmä, Satakuntaliitto, Pori* 

27.10.2017 Reitistöryhmän kokous 

30.10.2017 Niinijoen kehittämispalaveri (keskustelussa myös alueen reitit (melonta, luontopolut) ja niiden ke-

hittäminen). Palaverissa kerättiin tietoa alueen reiteistä.  

10.11.2017 Virkistä dataa! -hankkeen ylläpitotyökalun kehittäminen, aloituspalaveri 

20.11.2017 ProAgrian hankevetäjien palaveri* 

13.12.2017 Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysalueyhdistys ry:n syyskokous* 
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14.12.2017 Tiedonkeruupalaveri kuntien reitistöhankkeiden kanssa. Suunniteltiin miten, milloin ja missä muo-

dossa kuntahankkeiden keräämä tieto saadaan osaksi Virmaan. Paikalla oli edustajat Paraisilta, Kaarinasta 

(hanketyöntekijät + paikkatietoihmiset) 

20.12.2017 Reitistöryhmän kokous 

 

VUOSI 2018 

 

11.1.2018 Metsän monet tuotteet –info.  

29.1.2018 Palaveri Varsin Hyvä ry:ssä, tiedonkeruu ja info hankkeen keräämästä datasta, Lieto. * 

31.1.2018 Matkailun elämyspalvelut –info, Rymättylä.* 

6.2.3018 Yhteistyöpalaveri Aurajokisäätiön kanssa* 

8.2.2018 Ruokamatkakartta –info, Salo.* 

13.2.2018 Ohjausryhmän kokous * 

14.2.2018 Reitistöryhmän kokous, ProAgria Länsi-Suomi * 

9.3.2018 Lähiruokamarkkinat, Loimaa (jaettu esite Virmasta) 

13.3.2018 Lammaspaimenlomat –info, Laitila (jaettu esite Virmasta) 

14.3.2018 OutdoorActive-palvelun esittely ja käyttöönoton suunnittelu Varsinais-Suomessa, Turku  

20.-22.3.2018 Valtakunnalliset maaseutumatkailupäivät Lahden seudulla 

27.3.2018 Green Care –info, Halikko* 

29.3.2018 Yhteistyöpalaveri Loimaan ammattiopistossa  

5.4.2018 Lasten leiritoiminta –info, Lieto*  

6.4.2018 Lähiruokapäivä, Somero Vihree&Valkee –ekokauppa* (esitelty tuottajille/lähiruokayrittäjille ruoka-

matkailukohteiden lisäämistä Virmaan) 

9.4.2018 Virkistys-hackathonin aloituskokous, yhteistyö OpenDaas-hanke, Åhuset, Turku* 

10.4.2018 Hyvinvointia metsästä –info, Uusikaupunki* 

19.4.2018 Ruokaa ja elämyksiä avotulella –info, Sauvo*  

26.4.2018 Varsinais-Suomen matkailufoorumi, Naantali 

26.4.2018 Maskun metsäilta, Masku* 

8.5.2018 Kulttuurireitit matkailun keskiössä –Yleisötilaisuus Pyhän Olavin reiteistö, AboaVetus, Turku  

21.5.2018 Reitistöryhmän kokous, Valonia* 

24.5.2018 Leader ryhmien roadshow, Masku** 

24.5.2018 Yhteistyöpalaveri Turku Science Parkin matkailuhankkeen kanssa* 

30.5.2018 Itäisten kuntien reitistöhankkeen loppuseminaari, Lieto 

18.6.2018 Maakunnan yhteistyöryhmä, Turku 

 

SEMINAARIT (2017-2018) 

 

Vuosi 2017 

11.5. Aluetilaisuus Pöytyällä (osallistujia 11)* 

18.5. Aluetilaisuus Salossa (osallistujia 14)* 

16.5. Aluetilaisuus Loimaalla (osallistujia 10)* 

30.5. Aluetilaisuus Raisiossa (osallistujia 12)* 

6.10. Avoin ja älykäs Varsinais-Suomi -seminaari, Turku* 
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14.-15.11. Outdoors Finlandin Luontomatkailun kestävän kehityksen –seminaari, Helsinki 

15.11. Outdoors Finlandin Luontomatkailun kestävän kehityksen –seminaarin jälkeinen työpaja ja Learning 

Cafe maakunnallisille reitistökehittäjille.* 

12.12. Luontomatkailun turvallisuuskoulutus, Raisio* 

 

Vuosi 2018 

19.1.2018 VirKein-hankkeen loppuseminaari: Miten kehitämme metsä- ja vesialueiden kestävää virkistys- ja 

matkailukäyttöä? sekä Matkamessut, Helsinki 

8.3.2018 Lounaistiedon aluetietofoorumi, Turku* 

8.3.2018 Varsinais-Suomen Kylät ja SataKylät ry:n järjestämä Arjen digi -seminaari, Rauma*  

20.4.2018 Kotimaan matkamessut, Tampere  

23.5.2018 Outdoors Finland –hankkeen päätösseminaari, Helsinki 

5.6.2018 Luonnonarvojen ja –varojen vaihemaakuntakaavan osallistamisen työpaja: Luonnon virkistys- ja mat-

kailuarvot sekä elinkeinojen yhteensovittaminen, Forum Marinum, Turku 

24.8.2018 Reittiryhmän kokous, Varsinais-Suomen liitto* 

29.8.2018 Metsähallituksen Polku luontoon -tilaisuus, Kaarina* 

30.8.2018 Kurjenrahkan Föli-joukkoliikennekokeilun palautetilaisuus, Luontokapinetti, Yläne 

31.8.2018 Ohjausryhmän kokous, Tummamäen luontopolku, Vehmaa* 

4.9.2018  Löydä lähiympäristösi - Paikan merkitys lähiympäristölle -kulttuuriympäristöfoorumi, Turun Linna* 

14.9.2018 Elämyksiä datasta -innovaatiokilpailun aloitustilaisuus, SparkUp Turku* 

19.9.2018 Varsin Hyvän FinEst-hankkeen digitaali-info, Turku** 

8.10.2018 Elämyksiä datasta -innovaatiokilpailun aloitustilaisuus, SparkUp Turku 

25.10.2018 V-S Matkailufoorumi, Turku* 

31.10.2018 Kolkanpolun kehittämisilta, Lemu* 

15.11.2018 Yläneenjoki-ilta, Luontokapinetti, Yläne* 

14.12.2018 Ohjausryhmän kokous, Haukkavuoren kota, Rusko* 

(* hankkeen esittely tilaisuudessa, **lisäksi Virman henkilökohtainen käyttöopastus) 

 

 
Turun joukkoliikenne Föli on tärkeässä roolissa lähivirkistyskohteiden saavutettavuuden kannalta. Kuva: Johanna Junnila. 
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10  Toteutusoletukset ja riskit 
 

Hankesuunnitelmassa kuvattiin mahdollisiksi riskeiksi seuraavat asiat: yhteistyön puute, tiedon saatavuuden 

ongelmat johtuen siitä, ettei tietoja haluta avoimeksi dataksi sekä pitkäjänteisyyden ja kokonaisvaltaisten 

suunnitelmien puute. Yhteistyön puutetta ei koettu hankkeessa ongelmaksi. Yhteistyölle on selvä tilaus ja 

tarve, joka yllätti hankkeessa positiivisesti. Asioiden eteenpäin viemiseksi tarvitaan asioiden edistämistä koko 

maakunnan laajuudessa.  

 

Tiedon saatavuuteen ei liittynyt olennaisesti ongelmia sen suhteen, etteikö tietoa olisi haluttu antaa avoimeen 

käyttöön. Hankkeessa kului kuitenkin oletettua enemmän aikaa tiedon etsimiseen ja itse tiedon saamiseen 

liittyi haasteita. Alan yrittäjiä ei saatu riittävästi innostumaan tiedon lisäämisestä Virmaan. Tähän saattaa olla 

syynä hankkeen kestoajan lyhyys, sillä Virman valmistumisen jälkeen ei enää ehditty konkretisoida ja viestiä 

Virman käyttömahdollisuuksista laajemmin ja ymmärrettävässä muodossa. Asian olisi parhaiten konkretisoi-

nut Virma-aineistoa käyttävä esimerkkisovellus ja jonkinlainen kampanjointi sen pohjalta. 

 

Vaikka hankkeen alussa oletettiin toisin, ei reittien ja kohteiden tiedoissa ole paljon päivitettäviä yksityiskohtia. 

Tietoa kerätään jatkuvasti lisää ja kohteiden ylläpitäjät täydentävät ja muuttavat tietoja tarvittaessa. Virmasta 

laitetaan ylläpitäjille myös tietojen tarkistusmuistutus/päivityspyyntö noin vuoden sisällä. Jatkossa Varsinais-

Suomen liitto huolehtii, että Virma pysyy käyttökunnossa. Lounaistieto puolestaan hoitaa aineistoa osana pe-

rustyötään.  

Virman viestintä jää hankkeen jälkeen etupäässä Lounaistiedon ja sidosryhmien kuten reitistöryhmän ja mat-

kailufoorumin käsiin. Hanketoimijoista ProAgrialla/Maa- ja kotitalousnaisilla on myös intresseissä viestiä Vir-

masta maaseudun yrittäjille. Hankkeen loppuvaiheessa huoli viestinnän pysähtymisestä kuitenkin tuli esille 

mm. sidosryhmien taholta. Virman olemassaolo on todennäköisesti usealle virkistysteeman kanssa toimivalle 

tuttu, mutta sen ominaisuudet ja hyödyt sekä aineiston käyttömahdollisuudet voivat olla epäselviä. 
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11  Hankkeen viestintä 
 

Hankkeen viestintää on toteutettu sähköisenä viestintänä, tiedotteiden muodossa, sosiaalisen median kana-

vien, uutiskirjeiden ja lehtijuttujen avulla. Hankkeen tavoitteet, toteutusaika sekä rahoittajien logot ovat olleet 

esillä ohjeistuksen mukaisesti. 

 

Tärkeimpänä tiedotuskanavana toimi hankkeelle tärkeistä sidosryhmistä koostettu sähköpostilista, jossa mu-

kana oli myös hankkeen ohjausryhmä. Lisäksi tiedotettiin lehtien ilmaisilla yhdistyspalstoilla, verkkolehtien ta-

pahtumakalentereissa, kaupunkien ja kuntien tiedotusverkostojen kautta, alueellisten Facebook-ryhmien (ky-

läryhmät) kautta sekä Valonian verkkosivujen Tapahtumat-palstalla, ProAgrian ja Länsi-Suomen maa- ja koti-

talousnaisten uutiskirjeiden ja somekanavien kautta. Yrittäjäyhdistykset ja nuorkauppakamari olivat tiedonvä-

lityskanavina yrittäjiin päin. Myös Lounaistiedon sivustolla uutisoitiin monesta hanketta koskevasta tapahtu-

masta. Reitistöryhmän ja muiden sidosryhmien tapaamiset ovat myös olleet tärkeitä väyliä hankkeen toimin-

nasta tiedottamiseen. Viestintää varten on tehty myös flyereita, mm. yrittäjille suunnattu sekä TOP5-kohteiden 

ilmoittamiseen tehty lehtinen, jota jaettiin Elämyksiä datasta -tilaisuudessa. 

 

 Viestintäkanavat 

2017 Teema Valonia ProAgria Sidosryh-

mät 

Mediatiedote Hankkeen käynnistyminen x x x 

Ilmoitukset Aluetilaisuudet x x x 

Vakka-Suomen Sanomien juttu Haastattelu    

Varsinais-Suomen Yrittäjät Haastattelu    

Varsinais-Suomi blogi Luonnon brändääminen  x  x 

Valonian vuosikertomus 2017 Hankkeen vuosi x   

Ekovinkki Lähiretkeily x   

2018     

Uutiskirje Virman julkaisu + opasvideot x x x 

Uutiskirje Virma x x  

Ilmoitukset Tapahtumat joissa hanketta esitelty x x x 

Mediatiedote Hankkeen tuloksia   x 

Uutinen Hankkeen tiivistelmä  x  

Tiedote Hanketiedot maakuntahallitukselle   x 

Valonian vuosikertomus 2018 Hankkeen vuosi x   

2019     

Uutiskirje Hankkeen päättyminen x   
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12  Yhteistyökumppanit 
 

Virkistä dataa -toteuttajien joukko kiittää lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneita. On ollut ilo saada toimia 

virkistys- ja luontomatkailun kehittämisen ja avoimen datan puolesta yhdessä teidän kanssanne!  

Hankkeen toteuttamisessa yhteistyökumppaneita on ollut runsaasti, joten mainittujen kumppanitahojen lista 

jää helposti vajavaiseksi. Yhteistyössä kanssamme ovat olleet muun muassa Varsinais-Suomessa toimivat rei-

tistöhankkeet, Visit Finland/ Pirjo Räsänen, Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysyhdistys, Aurajokisäätiö, 

Auranmaan nuorkauppakamari, Varsinais-Suomen alueen Leader-toimintaryhmät, kunnat, Turun yliopisto ja 

Turun AMK:n Open Daas -hanke, Turku Game Hub, SparkUp, Visit Naantali, matkailufoorumi, kulttuuriympä-

ristöfoorumi, Varsinais-Suomen Kylät ry. sekä Petteri Pesonen ja Faris Alsuhail Karttakeskuksesta/CGI:stä. 

Myös lukuisat kyläyhdistykset ja muut yhdistykset, seurat, säätiöt ja organisaatiot sekä virkistys- ja luontomat-

kailun kehittäjät ja yrittäjät ovat olleet arvokkaita kumppaneita hankkeen toteuttamisessa. Lopuksi kiitokset 

ohjausryhmän jäsenille opastuksesta, tuesta ja kannustuksesta sekä vilkkaasta, kehittävästä ideoinnista!  

 

  
Kuva: Hanna Wallin. 

 

13  Tulokset ja vaikutukset 
 

Hankkeessa on kehitetty Virma-työkalu virkistys- ja luontomatkailukohdetiedon keruuseen ja käsittelyyn. Työ-

kalun etu on tiedon päivitettävyydessä ja mahdollisuudessa näyttää tiedot laadukkaassa karttaikkunassa. Työ-

kalun koodi on avoin, joten työkalua on mahdollista kehittää esim. joukkoistamalla tai hankerahalla. Koodi 

sinällään palvelee myös muita paikkatiedonkeruusovellusten kehittäjiä. Virma on kenen tahansa helposti saa-

vutettavissa, käytettävissä ja sovellettavissa. Samanaikaisesti työkalun kehittämistyön kanssa on kerätty ai-

neistoa maakunnan virkistys- ja luontomatkailukohteista. Eli nyt varmistettu ja jatkossakin päivittyvä tieto on 
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yhdessä paikassa kaikkien saatavilla. Virma-palvelun kautta kerätty avoin aineisto on jaossa nimillä ”Varsinais-

Suomen virkistyskohteet” ja ”Varsinais-Suomen virkistysreitit” Lounaistiedon karttapalvelussa sekä datapor-

taalissa. 

 

 
Esimerkki karttaupotteesta Turun seudun joukkoliikenteen eli Fölin verkkosivulta www.foli.fi/fi/node/4619/. 

 

Hankkeen tavoitteena oli, että Virmassa olisi hankkeen päätyttyä 400 kpl virkistys- ja luontomatkailukohteita 

ja kohteita tukevia palveluita. Tämä tavoite ylitettiin reilusti, sillä kohteiden määrä Virmassa hankkeen päätty-

misen jälkeen oli 1028 kpl. Eri palvelut samalla kohteella on laitettu omiksi pisteikseen (p-paikka, infopiste 

jne.). Avoimen aineiston kerääminen ja työkalun kehittäminen ovat olleet uraa uurtavaa koko Suomen mitta-

kaavassa. Missään muualla ei ole tiettävästi tehty vastaavaa ja hankkeesta voi ottaa esimerkkiä muualle Suo-

meen. Ensimmäistä kertaa on saatu kattava kuva maakunnan reitistöjen ja niihin liittyvien rakenteiden sekä 

palveluiden määrästä, kunnosta, ylläpitäjistä ja kehittämistarpeista. Tiedonkeruutyökalun avointa lähdekoodia 

voi käyttää minkä tahansa paikkatietomuotoisen aineiston tiedonkeruuseen. Valtakunnallisesti sovelluskoh-

teita on tunnettavissa runsaasti. Tämä nostaa Varsinais-Suomen maakunnan malliesimerkiksi avoimen lähde-

koodin sovellusten edistäjänä. 

 

Varsinais-Suomessa on tehty aloite maakuntavaltuustoon virkistysalueyhdistyksen perustamisesta/seudullisen 

virkistysaluetyön käynnistämisestä vuonna 2018. Virman aineistoa tullaan hyödyntämään kuntien kanssa käy-

tävissä neuvotteluissa vuoden 2019 aikana. 

 

Virkistys- ja luontomatkailun yhteistyöverkosto on vahvistunut merkittävällä tavalla. Maakunnallinen reitistö-

ryhmä syntyi hankkeen aikana yhteistyössä ProAgria Länsi-Suomen ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten 

maaseutumatkailun tiedonvälityshankkeen kanssa. Reitistöryhmän jäsenillä on ollut mahdollisuus verkostoi-

tua ja löytää yhteistyökumppaneita mm. hankesuunnitteluun ja miettiä yhdessä esimerkiksi reitistöjen 
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kehittämisideoita ja kv-markkinoinnin periaatteita. Reitistöryhmä jatkaa toimintaansa Virkistä dataa -hank-

keen päättymisen jälkeen osana Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin matkailufoorumia. Matkailufoorumi 

jatkaa maakunnan tasoista matkailun kehittämistä, johon luonto- ja virkistysmatkailu liittyy vahvasti. Hanke on 

tehnyt yhteistyötä muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa ja hanke on pyydetty mukaan muiden järjestämiin 

tilaisuuksiin.  

 

Hanke on verkostoitunut myös sovelluskehityksen kanssa Elämyksiä datasta -kilpailun yhteistyökumppaneiden 

rekrytointivaiheessa sekä itse kilpailussa. Kilpailu toimi ikkunana myös matkailuyrittäjille avoimen datan käyt-

tömahdollisuuksista. Kilpailussa oli mukana matkailuyrittäjiä yhteistyökumppanin roolissa. Hankkeen aikana 

on käytetty kaikki olemassa olevat viestintäväylät IT- ja sovelluskehittäjien tavoittamiseksi. Myös Lounaistie-

don verkostokoordinaattori on osallistunut viestintään aktiivisesti ja useissa tilaisuuksissa (Lounaistiedon da-

tapalvelu, Hackathon sekä sovelluskehittäjille suunnattu tilaisuus FOSS4G Finland 2018). Lounaistiedon data-

palvelu on paikka, josta kohderyhmä hakee itse tietoa ja aineisto on annettu standardimuotoisessa formaatissa 

avoimeen käyttöön.  

 

 

 

 

 
Kuhankuonon Föli-bussiyhteyden ensimmäinen päivä. Varsinais-Suomen liiton henkilöstöä osallistui retkipäivään. Kuva: 

Paula Väisänen. 
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14  Johtopäätökset 
 

14.1 Kansainvälinen luontomatkailu ja Outdoors Finland Varsinais-
Suomi 

 

Kansainvälisen luontomatkailun kehittäminen on maakunnassa hyvässä nosteessa ja aineiston ansiosta siihen 

on paremmat mahdollisuudet. Hankkeen tuottama aineisto voi kirkastaa kehittämisen suuntia, samoin kuin 

käynnissä olevat reitistöhankkeet. Reitistöjen laatukriteerien luokittelu tulee saada toteutettua valtakunnalli-

sesti, jotta tuotepakettien rakentaminen on käytännössä mahdollista. Lisäksi tuotepakettien syntyminen vaatii 

kansainväliseen matkailuun sitoutuneita yrittäjiä, yrittäjien välistä yhteistyötä ja koulutusta. Valtakunnallinen 

kehittämistyö tulee tehdä valtakunnallisten matkailuorganisaatioiden toimesta tai ohjauksessa esimerkiksi 

hankkeella. Hankkeessa osoittautui järkeväksi ratkaisuksi suunnata hankkeen työaikaa haastavaan tiedon ke-

ruuseen aiottua enemmän, sillä lopputulemana kasassa on suuri määrä aineistoa. Tämä nopeuttaa jatkossa 

reittien ja kohteiden laatuluokituksen käyttöönottoa maakunnassa.  

 

Mikäli valtakunnallinen laatukriteerien kehittämishanke olisi toteutunut, Varsinais-Suomi olisi osallistunut sii-

hen pyöräilymaakuntana. Valtakunnallinen hanke ei valitettavasti toteutunut, eikä laatukriteereitä kannata 

kehittää alueellisesti. Varsinais-Suomessa on valmius lähteä heti mukaan Outdoors-toiminnan kehittämiseen, 

mikäli valtakunnallinen toiminta käynnistyy. Varsinainen tiekartta Outdoors Finland Varsinais-Suomi -toimin-

taan voi rakentua vasta sitten, kun toiminta käynnistyy. 

 

Toiminnan käynnistyessä on olennaista tunnistaa vastuutahot niin kokonaisuuden koordinoinnille, lisenssi-

maksuille sekä sisällöntuottamiselle (tuotepakettien kuvaukset ym.) ja viestinnälle. Mahdollista on myös, että 

jokainen kunta tai yrittäjä kehittää aihetta omana työnään, mutta riskinä on tuotekokonaisuuksien jääminen 

pienemmiksi ja kokonaisresurssien suurempi tarve. Matkailuyrittäjien kentältä on kantautunut terveisiä, että 

kehittämishankkeisiin osallistuminen ei enää kiinnosta, eikä hankkeeseen sijoitettu aika tule yrittäjälle takaisin 

riittävänä hyötynä. Yrittäjät kaipaavat toiminnan kehittämiseen ketterämpiä välineitä ja pitkäjänteisempää toi-

mintaa, kuin kankeaksi koetut ja määräaikaiset hankkeet. Jatketaan kansainvälisten matkailutuotteiden kehit-

tämistä yritysten ja eri organisaatioiden yhteistyönä osana Varsinais-Suomen matkailufoorumin toimintaa. 

Seurataan valtakunnallista ja muiden maakuntien kehittämistyötä. 

 

14.2 Avoimen datan hyötyjen ymmärtäminen 
 

Työkalun viimeistely ajoittui hankkeen loppuun. Toimijoille (kunnat, yhdistykset) ei voitu sitä ennen esitellä 

konkreettista näkymää kartalla, mikä on voinut haitata avoimen datan hyötyjen syvällistä ymmärtämistä. 

Hankkeen kokemus on, että avoimen datan käsitteen ymmärtäminen ja toimijoiden aktiivisen osallistumisha-

lun herääminen ottavat aikaa. Tulosten syntymiseen tarvitaan useita keskustelukierroksia, yhteydenottoja ja 

tapaamisia. Kunnan organisaatiossa asialle voi olla vaikeaa löytää vastuuhenkilöä ja se voi organisaation tai 

kunnan toiminnan uudistuessa vaihtua. Virkistys- ja luontomatkailun hyvinvointihyödyt ja elinkeinovaikutukset 

voivat myös nousta kunnassa pinnalle esimerkiksi hankkeen myötä ja vastuuhenkilöksi vaihtuu näitä teemoja 

edistävä taho. Tällaisessa tilanteessa vuorovaikutus on tyypillisesti hedelmällistä ja myös hankkeiden päätty-

misen jälkeen virkistyskohdetiedolle löytyy ylläpitäjä. Hankkeen aikana ja loppuvaiheessa on mm. yrityksiltä 
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tullut kyselyitä siitä, miten omat tiedot voi lisätä aineistoon. Silti myös yrityksissä voi olla vaikeaa hahmottaa, 

mitkä ovat avoimen datan erityishyödyt. Samaan aikaan kaupalliset tahot tarjoavat tietopalveluita aktiivisesti 

ja yrittäjä voi arvioida riittäväksi tasoksi sen, että tiedot löytyvät Googlen karttapalvelusta. 

 

14.3 Tiedonkeruu 
 

Kohdetiedon kerääminen vei oletettua enemmän aikaa, sillä tieto on erittäin hajallaan, laadultaan epätasaista 

ja toisinaan kadonnut. Tietokantaan ei ole tallennettu tietoa kohteista, joiden ylläpitäjä ei ole halunnut sitä 

julkaistavan, mutta näitä kohteita oli vähän. Kunnissa ja hankkeissa on monenlaisia käytäntöjä esimerkiksi vir-

kistyskohdetiedon keräämiselle, kerättävien tietojen valinnalle ja paikkatietomuotoisen datan tuottamiselle.  

 

Kuntien toteuttamien hankkeiden kohdalla on myös noussut esiin suurempaa varovaisuutta kohteiden ja reit-

tien julkaisemiseen avoimena datana, koska hankkeessa käydyt maanomistajaneuvottelut ovat herkässä vai-

heessa ja tuoreita. Pidempään vakiintuneet reitit koetaan vähemmän riskialttiiksi, sillä niissä on vuosien koke-

mus siitä, ettei tieto reittien olemassaolosta ole aiheuttanut sen suurempia ongelmia. 

 

Tavoitteena on ollut tehdä päivityspyyntö automaattiseksi jatkossa. Käytäntö on antanut viitteitä siitä, ettei 

kohteen ylläpitäjälle (esim. yhdistys tai kunta) synny suurtakaan työtaakkaa Virmaan tallennetun kohteen jat-

koylläpidosta. Todennäköisin päivittämistarve syntyy verkkosivuosoitteen vanhenemisesta, reitin osan geo-

metrian muutoksesta tai varustelutason muuttumisesta. Virmaan tallentuva kuvaustekstin pituus on niin lyhyt 

(254 merkkiä), että sen ajantasaisuuden tarkistaminen on vaivatonta. 

 

Tiedon keräämisestä on ollut myös kaavoituksellista hyötyä. Suuret retkeily- ja virkistyskokonaisuudet hahmot-

tuvat kartalla hyvin ja niiden huomioiminen maakuntakaavoituksessa auttaa myös alueen elinkeinojen kehit-

tämisessä. Virma-palvelun kautta saadut tiedot virkistys- ja matkailukohteista sekä reiteistä toimivat yhtenä 

tausta-aineistona valmisteilla olevalle Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavalle.  Kehittämistukien 

hakeminen hankkeisiin voi helpottua, kun kehittämisen edellytykset eli alueen virkistyskokonaisuudet on osoi-

tettu kaavassa. Suomen kolmiportaisen kaavoitusjärjestelmän perusajatus on, että maakuntakaavatason kaa-

vamerkinnät huomioidaan myös yleis- ja asemakaavoissa. 

 

14.4 Virma 
 

Kun tietojenkeruun työkalua oltiin tilaamassa, kuvattiin toiveet Virman tarpeista huolellisesti. Joitakin asioista 

jätettiin avoimeksi, jotta asiantuntijakonsultti voi tarjota omia ideoita työkalun rakentamiseksi. Konsulttiyri-

tyksen osuus tuotannossa jäi käytännössä ulkoasun suunnitteluun ja koodaamiseen, eikä etukäteen osattu va-

rautua siihen, että tarvittiin todella paljon työpanosta työkalun sisällön, rakenteen ja käyttäjälähtöisyyden 

suunnitteluun. Hankkeissa on usein pulaa sovelluskehittämisen syvemmästä asiantuntijuudesta, jolloin kon-

sulttiyrityksen pitäisi pystyä tarjoamaan kaikki palvelut ottaen huomioon tilaajan tietotaso. Hankkeen tapauk-

sessa konsulttiyrityksessä tapahtui myös yritysfuusio ja henkilövaihdoksia, mikä heijastui työn etenemiseen. 

Toisaalta myös hanketyössä on toisinaan hyvin kiireisiä vaiheita ja konsultin aikataulut kannattaa pyrkiä sovit-

tamaan joustavasti hankeaikatauluun, jotta palaute kehittämistyötä koskien on mahdollista laatia ajan kanssa. 

Yleisesti voidaan siis todeta, että kun kehitys hankitaan ostopalveluna konsulttiyritykseltä, on huomioitava 

useita seikkoja. Ostopalveluna toimitettu työ voi olla lähtökohtaisesti edullinen, kun kilpailutus onnistuu ja 
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tarjouksia tulee riittävästi. Kilpailutuksen valmisteluun kannattaa varata runsaasti aikaa ja luetuttaa tarjous-

pyyntötekstiä erityisesti muilla sovelluskehittäjillä ja jopa hankkia IT-konsultin apua asiaan, mikäli hankintaa 

tekevässä organisaatiossa ei ole alan osaajia. Ketterän kehittämisen työkaluja lupaavan konsultin kanssa voi-

daan vielä työn alkaessa varmistaa, että niitä myös käytetään yhdessä ja että tilaajan organisaatiossa on alan 

osaaja osallistumassa välipalavereihin.  

 

Jatkokehitystarpeet ovat tulleet esille, kun Virma on avattu kentälle käyttöön. Myös GDPR-asetus sattui kehit-

tämisen kannalta hankalaan vaiheeseen, jolloin tarvittiin lisätilaus muutostöille. Jatkokehitystarpeet on koottu 

listaksi, joka on sovelluskehittäjien saatavilla verkkosivuilla. Käyttöliittymän kieliversioiden tuottamiseen ei ol-

lut hankkeessa riittävästi aikaa, eikä niitä toteutettu. Lounaistiedon virkistyssivuista ei myöskään ole olemassa 

kieliversiota, koska sivusto ole varsinaisesti matkailijaa, vaan kehittäjiä varten. Sen sijaan Virman käännökset 

ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. 

 

Maakunnan virkistysreitistöjen ja kohteiden taso oli oletetun kaltainen. Korjausvelkaa on myös kunnilla ja mo-

net yhdistysten ja hankkeiden rakentamat reitit rapistuvat ylläpidon puutteessa. Huonompikuntoisia reittejä 

ei jätetty aineistosta pois, vaan siitä mainitaan kohteen lisätiedoissa. Kerätty aineisto osoittaa, että maakun-

nassa on suuri potentiaali ja määrällisesti paljon virkistymisen ja luontomatkailun kohdetarjontaa. Aineiston 

perusteella voidaan arvioida, kuinka paljon rahaa tarvitaan kunnostuksiin tai laatuluokituksen nostamiseen. 

Asiaa on syytä tarkastella maakuntatasolla ja kaikki tämä puoltaa maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen pe-

rustamista.  

 

Virkistys ja luontomatkailun kehittäminen on maakunnassa vilkastunut, eikä hankkeen ole tarvinnut herätellä 

alueita. Hankkeessa kuitenkin havaittiin, että kuntien verkkosivujen tiedot ovat puutteellisia, karttamateriaali 

puuttuu tai on sellaisessa muodossa, ettei se sovellu virkistys- ja luontomatkailijan käyttöön. Kohteiden saavu-

tettavuus sekä esimerkiksi paikoitusalueiden merkinnät kaipaavat kehittämistä. Kuntien tulisi ottaa maankäy-

tössä huomioon alueiden säästyminen, jotta paikallinen virkistyskäyttö turvataan ja samalla jää raaka-ainetta 

kansainvälisen matkailun kehittämiseen.  

 

Hankkeen tilaisuudet ovat olleet tarpeellisia. Osallistujat ovat ilmaisseet aitoa kiinnostusta ja ovat olleet aktii-

visia keskustelemaan luontomatkailun elinkeinon kehittämisestä, eivät pelkästään omaa yritystä varten, vaan 

alueen kokonaispalveluntarjonnan kannalta. Siitä huolimatta yllättävän harva oli kiinnostunut jäämään tilai-

suuksien jälkeen järjestettyyn Virman käyttöopastukseen. Hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa (mm. syksyn 

2017 Outdoors-koulutus) on tuotu esille, mitä asioita luontomatkailukohteiden verkkosivuilla kannattaa esit-

tää esimerkiksi kansainvälisen matkailun näkökulmasta. Matkailutoimijoille tarjoillaan tällä hetkellä kiitettävän 

paljon kehittämiseen liittyviä tilaisuuksia. Maaseutumatkailun tiedonvälityshanke tulee jatkumaan vielä 

vuonna 2019 ja ruokamatkakartan keräämistä jatketaan, joten myös Virman käyttöopastus on jatkossakin 

mahdollista. Myös Lounaistiedon tilaisuuksissa Virma ja tietoaineisto tulee olemaan jatkossa esillä, koska se 

on hyvä esimerkki avoimesta datasta.    

 

Virkistys- ja matkailutiedon keruutyökalua Virmaa on esitelty maakuntakaavoitukseen liittyvissä tilaisuuksissa. 

Erityisesti touko-kesäkuussa 2018 pidetyissä osallistamistyöpajoissa Virman sisältämiä tietoja ja Virma-työka-

lua esiteltiin osallistujille. Työpajatilaisuuksia oli yhteensä kahdeksan kappaletta ja niissä oli läsnä sekä kaavoi-

tuksen kanssa työskenteleviä kuntien virkamiehiä että sidosryhmien jäseniä ja kansalaisia.  
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15  Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
 

On tärkeää, että virkistys- ja luontomatkailun kehittäminen jatkuu. Reitistöryhmän toimintaa ylläpidetään 

hankkeen jälkeen matkailufoorumin yhteydessä. Reitistöryhmän tarkoitusta kannattaa aktiivisesti suunnata 

maakunnassa nousevien tarpeiden pohjalta.  Uudet toimijat tulee kerätä aktiivisesti mukaan yhteiseen kehit-

tämistyöhön niin, että synergia toiminnassa säilyy ja vahvistuu, ja vältetään päällekkäisyyttä. Kansainvälisten 

matkailutuotteiden kehittämistä on syytä jatkaa yritysten ja eri organisaatioiden yhteistyönä osana Varsinais-

Suomen matkailufoorumin toimintaa. Valtakunnallista ja muiden maakuntien kehittämistyötä tulee myös seu-

rata ja reagoida niiden kautta nouseviin tarpeisiin. 

 

Virmaan kerättyä aineistoa käytetään Luonnonarvojen ja -varojen taustainventointiaineistona. Aineistolla py-

ritään osoittamaan esim. kunnille, että maakunnallinen virkistysalueyhdistystoiminta voisi tuoda eri puolilla 

maakuntaa olevien virkistyskohteinen ja reitistöjen osalta helpotusta ylläpitoon ja tiedonvaihtoon. Maakunta-

liitto hakee parasta aikaa ratkaisua, jolla kunnat voisivat yhdessä perustaa virkistysasioista laajasti huolehtivan 

yhdistyksen. Virma-dataa käytetään tässäkin työssä taustatietona siitä, missä kohteita ja reittejä on tällä het-

kellä. 

 

Polku luontoon -tilaisuudessa tuli esiin tarve esteettömien reittien löydettävyyden parantamisesta ja arvioin-

nista yhteistyössä asiantuntevien tahojen kanssa. Virman tietoihin on merkitty, mikäli kohde sopii esteettö-

myyttä vaativille, mutta esteettömyyttä on montaa lajia, joten kuvaus ei välttämättä ole kattavin mahdollinen. 

Joka tapauksessa esteettömiksi merkittyjä kohteita ja reittejä on niukanlaisesti (mm. Kuhankuonon reitin osa 

ja muutama lintulava). Esteettömien reittien kohdalla on tärkeää, että tieto on todella ajantasaista. Käyttäjä ei 

voi mennä paikan päälle toteamaan, ettei reitti sovikaan hänelle. Talvella ei kesä-esteettömän reitin kuiten-

kaan tarvitse olla esteetön. 

 

Saavutettavuuden parantaminen eri käyttäjäryhmille on tärkeää, jotta luontomatkailun ja virkistyksen hyvin-

vointihyödyt ovat kaikkien tasapuolisesti saatavissa. Saavutettavuus alkaa jo tiedonhankinnasta, joten ajanta-

saisen tiedon löydettävyyttä tulee parantaa. Hankkeessa syntyi vaikutelma, ettei kaikkien reittien ja kohteiden 

läheisyydessä tai lähtöpisteessä ole paikoitusaluetta tai edes kunnollista lähtöpisteen merkintää. Viitoitus tulisi 

löytyä isompien teiden varsilta lähtien ja lähimmältä kohdetta palvelevalta linja-autopysäkiltä. Erään suositun 

reitistön autopaikoitusalue oli kyllä merkitty, mutta autosta nousemisen jälkeen retkeilijälle jää täysin epäsel-

väksi, minne seuraavaksi kannattaa tai on sallittua mennä. Jos tällaiseen kohteeseen vie esimerkiksi ryhmän 

retkeilijöitä, on oppaalle hankala tilanne lähteä arpomaan kohteen oikeaa aloituspaikkaa. Retkeilijöiden (ja 

oppaan) kokemus kohteesta voi jäädä epämiellyttäväksi. 

 

Kuhankuonolle ulottuvan Föli-yhteyden kokeilu kesällä 2018 oli onnistunut ja teki mahdolliseksi paikallisbus-

silla pääsemisen kansallispuistoon. Kuhankuonon pysäköintialueen kuormitusta vilkkaimpina aikoina paikallis-

liikenne voi helpottaa aika tavalla. Myös muita kokeiluja ja pysyviä ratkaisuja tarvitaan. Myös Elämyksiä datasta 

-kilpailun voittanut Fölläri-bussi-idea voisi olla ratkaisu paikallisliikenteen ja yhteiskäyttöpyörien yhdistämiseen 

virkistyjän ja matkailijan hyödyksi. 
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Luontomatkailijan ja virkistyjän käyttöön tulisi kehittää sovellus avoimen datan pohjalta. Sen lisäksi, että so-

vellus palvelisi retkeilijää, se auttaisi myös konkretisoimaan avoimen datan ja Virman käyttöönoton hyötyjä. 

Kun tarjolle saadaan käyttökelpoinen sovellus, on helpompi saada osallistujia mukaan, etenkin, kun Virman 

esimarkkinointi tehtiin jo hankkeessa. 

 

Virman jatkokehitystarpeita listattiin Elämyksiä datasta -kilpailuun ja hankkeen aikana ilmenneet ideat ja toi-

veet otettiin ylös. Virman jatkokehitystarpeita ovat mobiiliversio, valokuvien lisääminen, gps- ja reittitallennus 

sekä päivittäminen maastossa. Lisäksi matkailutuotepaketin ostamisen mahdollisuus tulisi sisällyttää mukaan. 

Lisäksi olisi hyvä, jos kohteesta tai reitiltä voisi antaa sovelluksen kautta palautetta ylläpitäjälle, tai siihen olisi 

olemassa valmius. Tällä hetkellä elämme hackatonien ”kulta-aikaa”, joten jaetut jatkokehitystarpeet voivat 

myös niiden kautta kehittyä toteuttamiskelpoisiksi konsepteiksi. 

 

Sovelluskehittäjät haluavat aineiston OpenStreetMappiin. Aineistojen yhteensovittaminen ei kuitenkaan ole 

suoraviivaista, joten tähän tarvittaisiin hanketta. Esimerkkinä yhteensovittamisen ongelmasta: virkistysaineis-

tossa olevan reitin A ja OpenStreetMapissa (OSM) olevan käytännössä saman reitin A tietokannassa olevat 

geometriat eivät ole yhtenäisiä. Syynä eroon on tiedon erilaiset syntytavat. Virkistysaineiston reitti voi olla 

tallennettu maastossa GPS:llä ja sitä on ehkä muokattu Virmassa selkeämmäksi tai se on kokonaisuudessaan 

digitoitu kartalle esimerkiksi paperisen kartan pohjalta. OSM:n reitti on myös voitu tallentaa GPS:llä, mutta eri 

henkilön toimesta, jolloin reiteissä on eroavaisuuksia. Miten nämä reitit yhdistetään tietokannassa? Sulautta-

malla yhdeksi jollain algoritmillä? Valikoimalla tietokantaan vain toisen? Tiedon päivittymisessä eli Virkistä da-

taa! -hankkeen tavoitteena olevassa aineiston ajantasaisuudessa on myös ongelmia. OSM:n aineisto voi myös 

kasvaa, mutta dataa ei OSM:sta voi viedä Virmaan päin takaisin. 

 

Hanke on vielä lopputiedotteessaan muistuttanut siitä, että kohteita on paljon, mutta uusia yrityksiä ja reitis-

tökehittäjiä tarvitaan mukaan. Tämä vaatii lisää tiedottamista. Hankkeessa on tunnistettu, että aineistosta 

puuttuvat osa lähiruokakohteista ja muista luontomatkailun tukipalveluista. Kohteita ja reittejä on tullut lisää 

hankkeen päättymisen jälkeen, mutta tiedon karttuminen on toki ollut hitaampaa. Aineiston laadun ylläpitä-

miseksi ja parantamiseksi sekä aiheen viestinnän kannalta olisi tärkeää, että Lounaistiedolla ja Varsinais-Suo-

men liitolla on riittävät resurssit ylläpitoon. 

 

Yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen puoleen voisi kääntyä ja kartoittaa, mikä voisi olla syynä yrittäjien niukkaan ak-

tiivisuuteen tietojen syöttämisessä Virmaan. Mukana on kyllä useita yrittäjiä, mutta lisää kaivataan. Mahdolli-

sia syitä voivat olla yrittäjän ajan puute/priorisointi eri kanavien välillä, tekninen vaikeus, hyötyjen jääminen 

epäselväksi, pelko päivittämisen työläydestä jne. Onko tieto Virman maksuttomuudesta ja avoimuudesta ta-

voittanut yrittäjät? Koetaanko tiedon avoimuus uhkana (vaikka tietosuojasta pidettäisiinkin huolta)? Kartoi-

tuksen pohjalta voisi kehittää Virmasta uuden viestintäkampanjan. 
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16  Loppuraportin allekirjoitus 
 

HANKKEEN NIMI 

Virkistä dataa! – Virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoimeen käyttöön Varsinais-Suomessa 

 

TOTEUTUSAIKA 

 1.1.2017 – 31.12.2018 

 

ALLEKIRJOITUS 

 

 

Turussa 26.4.2019 
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Maakuntajohtaja Kari Häkämies 
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