
Luontoliikuntapaikkojen näyttäminen Retkikartta.fi-karttapalvelussa Lipas-
järjestelmän kautta, 11.8.2017

Lipas-järjestelmän (liikuntapaikat.fi) ja valtakunnallisen, internetissä toimivan, Retkikartta.fi-
karttapalvelun välille on luotu rajapinta, joka mahdollistaa kuntien ja virkistysalueyhdistysten
luontoliikuntapaikkojen näkymisen Retkikartalla.

Mikä on Retkikartta.fi-karttapalvelu?

Retkikartta.fi on Metsähallituksen luontopalveluiden ilmainen, helppokäyttöinen ja suosittu (vuonna
2015 jo yli 3,4 miljoona käyntikertaa) karttapalvelu. Retkikartta.fi toimii myös kaikissa mobiililaitteissa
online-yhteydessä, näyttäen oman sijainnin kartalla. Retkikartta on pysyvä palvelu, jonka rahoittavat YM
ja MMM. Retkikartalta löytyvät kaikki valtion ylläpitämät luontoliikuntapaikat palveluineen, kuten
kansallispuistot, luonnonsuojelualueet ja retkeilyalueet reitteineen, taukopaikkoineen ja muine
palveluineen.

Mikä on Lipas liikuntapaikat.fi?

Lipas liikuntapaikat.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen liikuntapaikkojen
tietokanta. Lipakseen tallennetaan Suomen julkisten liikuntapaikkojen tietoja. Tallentajina toimivat
yleensä kuntien liikuntatoimen viranhaltijat, kuntien muu henkilöstö, virkistysalueyhdistykset sekä
liikunnan ja urheilun lajiliitot. Lipas-järjestelmän tiedoista vain luontoliikuntaa koskevia kohteita
välitetään näytettäväksi Retkikartta.fi –palvelussa. Kaikki Lipas-tietokannan tiedot ovat avointa dataa,
jota voi hyödyntää vapaasti myös muissa palveluissa. Lisätietoja www.lipasinfo.fi.

Miten kohteen saa Retkikartta.fi –palveluun näkyviin?

Kunnat ja virkistysalueyhdistykset voivat julkaista omien luontoliikuntakohteidensa tietoja maksutta
Retkikartta.fi –palvelussa. Kohde tallennetaan Lipas-järjestelmään, jossa sille annetaan julkaisulupa
myös Retkikartta.fi –palveluun. Toiminta on kunnille ja virkistysalueyhdistyksille maksutonta, ainoa
kulu on työpanos. Tarvitaan vain henkilö, jolla on Lipas-tunnukset (pyydä osoitteesta lipasinfo@jyu.fi),
huolehtimaan luontoliikuntakohteiden geometriat ja tiedot Lippaassa kuntoon ja rastittaa suostumukset
kohteiden näkymiseen Retkikartalle. Tietojen päivittämisestä pitää myös ottaa vastuu.

Retkikartta.fi-yhteistyötä voi hyödyntää myös kunnan matkailumarkkinoinnissa. Retkikartta.fi-
karttapalvelu palvelee paitsi kuntalaisten luontoliikunnan edistämisessä, niin myös matkailijoiden
opastamisessa kohteille.

Kunnat ja virkistysalueyhdistykset voivat tehdä Retkikarttaan suoria id-näkymälinkkejä. Kyseisiä id-
linkkejä voi käyttää paitsi asukasviestinnässä omilla sivuillaan, esim. liikunta- ja luontopuolella, niin
myös matkailupuolella. Linkkiin voi määrittää aukeavan näkymän Retkikartalle, haluttuun paikkaan,
halutulle mittakaavatasolle ja haluttuun tilanteeseen, esim., jossa alueen kaikki luontoliikuntapaikat ovat
näkyvillä. Eli paikkatieto-ohjelman karttatasot ovat valmiiksi avattu, joten tottumattomankin käyttäjän
on helppo käyttää Retkikarttaa. Kuntien ja virkistysalueyhdistysten luontoliikuntakohteita löytyy
Retkikartalta jo tuhansia!



Luontoliikuntapaikkatyypit, jotka voi tallettaa Lipas-järjestelmään ja näyttää Retkikartta.fi-
karttapalvelussa. Uutta! Tähän Lippaasta Retkikartalle siirrettävään joukkoon lisättiin vuonna
2017 moottorikelkkareitit ja moottorikelkkaurat.

LIPAS-TYYPPI VASTAAVUUS RETKIKARTASSA
RETKEILYN PALVELUT
Opastuspiste 207 Opastus>Opasteet
Tupa 302 Yöpyminen, majoitus ja palvelut>Tuvat
Telttailu ja leiriytyminen 202 Yöpyminen, majoitus ja palvelut>Telttailu ja

leiriytyminen
Laavu, kota tai kammi 301 Yöpyminen, majoitus ja palvelut>Koda, laavut ja

kammit
Ruoanlaittopaikka 206 Retkeily ja harrastukset>Tulentekopaikat ja

keittokatokset
Ulkoilumaja/hiihtomaja 304 Yöpyminen, majoitus ja palvelut>Muut palvelut
Luontotorni 204 Retkeily ja harrastukset>luontotornit ja näköalapaikat
Rantautumispaikka 205 Veneily>Satamat ja maihinnousupaikat

Veneily> Veneilyrakennelmat
Veneilyn palvelupaikka 203 Veneily>Satamat ja maihinnousupaikat
REITIT YMS
Kävelyreitti 4403 Uusi: Ulkoilureitit

Kuntorata 4401 Reitit>Kuntoradat
Latu 4402,
lumikenkäilyreitti (lisätieto)

Reitit>Ladut ja talviretkeilyreitit

Luontopolku 4404 Reitit>Luontopolut
Retkeilyreitit 4405
Pyöräilyreitti 4412 Reitit>Pyöräilyreitit
Melontareitti 4451,
vesiretkeilyreitti 4452

Reitit>Veneily- ja vesiretkeilyreitit

Kiipeilykallio 4720 Uusi: Retkeilyn ja ulkoilun palvelut>Retkeily ja
harrastukset>Kiipeilykalliot

Frisbeegolfrata 4460 Uusi: Retkeilyn ja ulkoilun palvelut>Retkeily ja
harrastukset>Frisbeegolfradat

Uimapaikka 3230, uimaranta 3220 Uusi: Retkeilyn ja ulkoilun palvelut>Retkeily ja
harrastukset>Uimapaikat

Moottorikelkkareitti 4421,
moottorikelkkaura 4422

Toimii 8/2017 lähtien.

ALUEET
Ulkoilupuisto 102, Ulkoilualue 103,
Monikäyttöalue 106, Retkeilyalue
104

Uusi: Kuntien ulkoilualueet

Muu luonnonsuojelualue, jossa
virkistyspalveluita 112

Suojelu- ja retkeilyalueet>Muut suojelualueet



Kohteen näyttäminen Retkiakartta.fi-karttapalvelussa

Kun luontoliikuntakohde talletetaan Lippaaseen, ja sen halutaan näkyvän Retkikartalla, tärkein asia on
rastittaa ruutu kohteen tiedoissa, lisätietoja-alasivulla: ”Näytä kohde Retkikartta.fi-karttapalvelussa”.
Laita tähän kohtaan laittaa rastin ja hyväksy pop-up –ikkunassa aukeavan vastuuvapauslausekke:

”Kun ”Saa julkaista Retkikartassa” -ruutu on rastitettu, luontoliikuntapaikan tiedot siirretään
automaattisesti Metsähallituksen ylläpitämään Retkikartta.fi -karttapalveluun kerran vuorokaudessa.
Sitoudun päivittämään luontoliikuntapaikan tietojen muutokset viipymättä Lippaaseen. Paikan
hallinnoijalla on vastuu tietojen oikeellisuudesta, paikan turvallisuudesta, palautteisiin vastaamisesta ja
mahdollisista yksityisteihin liittyvistä kustannuksista.” Rastituksen ja hyväksymisen jälkeen ko.
luontoliikuntapaikka tietoineen siirtyy näkyväksi Retkikartalla. Kohde päivittyy rajapinnan kautta
Lippaasta Retkikartalle kerran vuorokaudessa, kello kolme yöllä. Muutokset tulevat Retkikartallekin
voimaan siis kerran vuorokaudessa. Vastaavasti luontoliikuntapaikan voi poistaa Retkikartalta ottamalla
rastin pois ruudusta.



Www-linkitys

Kun luontoliikuntapaikka halutaan näyttää myös Retkikartalla, täytyy kohteen mukaan tulevaan www-
osoitteeseen, kiinnittää erityistä huomiota. Www-linkki tulee näkyviin Retkikartalle ja sen täytyy johtaa
paikkaan, josta löytyy lisätietoja kyseisestä luontoliikuntapaikasta.

Eli www-linkitys esim. laduista ja kuntoradoista kaupungin liikuntapuolen sivuille, luontopoluista, niitä
esitteleville sivuille jne. Kun linkitys on kunnossa, niin kohteeseen liittyvät lisätieto on helposti saatavilla
Retkikartan käyttäjälle.

Luontoliikuntapaikan sijainnin tarkkuus

Lippaassa vasemmasta ylälaidasta saa avattua Karttatyökalut-kohdan ja sieltä maastokartan. Samaa
maastokarttaa käytetään Retkikartan pohjalla ja digitointi esim. näkyvälle polulle on syytä tehdä
maastokartta-pohjalla ja mahdollisimman tarkkaan, koska liikkujat käyttävät Retkikarttaa runsaasti myös
mobiililaitteilla ja silloin on kiva olla oikeasti siinä polulla, ei pari metriä vinossa. (Toki sijainnista
riippuen laitteiden paikannus ei aina toimi täysin oikein, mutta aineistoja Lippaaseen laitettaessa ja
edelleen Retkikartalla näytettäessä, lähtökohta on että tieto on kirjaimellisesti paikkansa pitävää).
Reittimäisten ja aluemaisten kohteiden digitoinnin tarkkuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Reitin piirtäminen

Nämä löytyvät toki Lippaankin ohjeistuksesta, mutta muistutuksena vain:

Kun reittimäinen kohde tulee risteyskohtaan, on reitti aina katkaistava siihen
tuplaklikkauksella ja sitten jatkettava samasta kohti edelleen, eli luotava erillisiä reitinosia.
Tämä tulee huomioida kaikissa reiteissä. Reitti ei saa ristetä itsensä kanssa, vaan se on tehtävä
osissa ja liitettävä sitten osia yhteen tarvittaessa. Jos kohde on väärin digitoitu, niin se ei siirry
rajapinnalta Lipaksesta Retkikartalle.

Jos ja kun kuntoradalla on talvella latu, niin siihen samaan digitoituun geometriaan tulee liittää kaksi
liikuntapaikkaa, siis kuntorata ja latu. Silloin ne sekä luetaan Lippaan tilastointiin kuntanne kohdalla
oikein, että ne näkyvät Retkikartalla oikein.

Jos latureitti ja kuntorata eroavat toisistaan joiltain osin, niin ne täytyy tehdä kahtena erillisenä
geometriana. Tässä helpottaa se että reitinosia voi yhdistellä toisiinsa, eli molempia ei tarvitse piirtää
ominaan.

Opastuspiste liikuntapaikkatyyppinä

Opastuspiste-tyyppiä tulisi käyttää mahdollisuuksien mukaan kaikkien reittien ja alueiden kanssa. Eli jos
esim. kuntoradoilla, luotopoluilla, retkeilyreiteillä on joku P-paikka, jossa on alueen opastaulu, se
opastuspiste kannattaa tehdä omana liikuntapaikkanaan sinne ja kirjoittaa lisätietoja-osioon lisätietoja
kohteesta, esim. ”Luontopolun lähtöpiste, alueen kartta, parkkipaikka ja puucee.”



Lippaan lisätietoja -kohtaa kannattaa hyödyntää muutenkin, koska siihen kirjoitettava tieto tulee suoraan
Retkikartalle näkyviin. Suositeltavia lisätietoja ovat esim. reitin vaativuus, esteettömyystiedot,
polttopuuhuolto tai ylipäätään joku erikoinen asia, josta haluaa mainita, kuten vaikka ota oma kirves
mukaan nuotiopaikalle. Lisätiedot voi kirjoittaa joko listana tai lauseina.

Virkistysalueyhdistysten kohteet

Virkistysalueyhdistyksille neuvomme kohteiden tallennuksessa käytettävän muotoa: Kohteen nimi,
yhdistyksen nimi. Ja lisätiedoissa voi vielä mainita ko. kohteen olevan virkistysalueyhdistyksen, vaikka
toki kohde linkitetäänkin yhdistyksen kohdetta esittelevälle sivulle.

Tämä siksi, koska kohteen tiedot Retkikartalla avatessa, Lippaan kautta tallennettuihin kohteisiin tulee
automaattisesti ylläpitäjä-kohtaan Retkikartalle kunnan nimi.

Tätä kohtaa kannattaa soveltaa myös muiden yhdistysten tai yritysten kohteisiin, joita kunta siirtää
Retkikartalle. Esimerkkinä latukahvilat ja veneilyn palvelupaikat.

Yleistä kuntien luontoliikuntapaikoista

Yleensä kuntien liikuntapuolen luontoliikuntapaikkojen tiedot on viety hyvin kattavasti Lippaaseen.
Nämä ns. perinteisesti liikuntatoimen (tai teknisen toimen) alaisuuteen kuuluvat paikat ovat kuntoratoja,
latuja, frisbeegolfratoja ja uimarantoja ja –paikkoja. Näiden, jo Lippaasta löytyvien, kohteiden
näyttäminen Retkikartalla on helppoa. Tarkistetaan vain että geometria on oikein ja kohteen tiedot ovat
oikein, eli nimi, www-linkki jne. Lisätietoja-kohdan vapaan tekstin kenttään kannattaa kirjoittaa
kuvailutietoja ja sitten vain rasti ruutuun ja kohde siirtyy näkymään Retkikartalle. Toki näihin kohteisiin
kannattaa liittää opastuspiste-kohde, jos mahdollista.

Retkikartta.fi –karttapalvelusta moni hakee nimenomaan retkeilypaikkoja, eli luontopolkuja ja
retkeilyreittejä taukopaikkoineen sekä vesiretkeilyreittejä ja vesiretkeilyn palveluja, kuten
rantautumispaikkoja. Nämä kuuluvat perinteisesti kunnissa jonkun muun toimialan, kuten
ympäristöpuolen tai puistopuolen alaisuuteen, ja tietojen vienti Lippaaseen ja edelleen näkyviin
Retkikartalle vaatii yhteistyötä.

Selkeää on, että henkilö jolla on Lipas-tunnukset vie nämä kohteet Lippaseen ja sieltä edelleen näkyville
Retkikartalle ja tekee yhteistyötä asianosaisten kanssa, jotta kartta ja lisätiedot ja linkitykset tulevat
oikein.

Pysyvän linkin luominen Retkikartta.fi-karttapalveluun

Jokainen käyttäjä voi luoda pysyviä näkymälinkkejä Retkikartalle. Näkymälinkeistä pääsee käyttämään
Retkikartta-palvelua haluamallaan alueella. Nämä linkit ovat käteviä viestiessä esim. ulkoilu- ja
retkeilyalueista, reiteistä tai vaikkapa yksittäisistä kohteista. Linkkejä suositellaan käytettävän kohteiden
kuntalais- ja matkailuviestinnässä. Linkkejä käyttämällä asiakkaan ei tarvitse osata käyttää itse
karttaohjelmaa, vaan tasot ovat valmiiksi avattuja ja kartta valmiiksi kohdennettu halutulle seudulle tai
haluttuun kohteeseen.



Miten näkymälinkki luodaan

Avaa www.retkikartta.fi ja zoomaa kartta haluamaasi paikkaan, halutulle mittakaavatasolle (tai hae paikannimi- tai
kohdehakutoiminnolla). Avaa vasemmalta valikosta haluamasi karttatasot auki, huomaa että päätasojen alla,(
esim. Retkeilypalvelut-taso) on runsaasti lisää tarkempia alatasoja.

Jos ja kun teet linkkiä, missä haluat esitellä kaikki alueen palvelut, valitse silloin kaikki karttatasot, lukuun
ottamatta Metsästys ja kalastus -tasoa (olettaen että et halua erityisesti viestiä valtion metsästys- ja
kalastusalueista).

Kun olet valinnut näkymän, mihin haluat linkin luoda, klikkaa kartan yläreunan vasemman rivin painikkeista

toiseksi viimeistä: (Tee linkki karttanäkymään). Ruudulle aukeaa pop-up –ikkuna, jossa on linkki. Linkki tulee
valituksi siihen klikkaamalla ja voit kopioida sen www-sivuille, sähköpostiisi tai muuhun haluttuun paikkaan.
Huomaa että linkkiosoite on todella pitkä, mutta sen voi helposti lyhentää aktivoimalla linkin enterillä ja
maalamalla sen ja kirjoittamalla sen päälle halutun sanan, esim. ”Klikkaa”.



Tässä yllä olevan kartan linkki kokonaisena:

http://www.retkikartta.fi/?lang=fi&layers=opastusrakennukset_0:opasteet_0:tuvat_0:kodatlaavutjakammit
_0:telttailujaleiriytyminen_0:muutpalvelut_0:luontotornitjanakoalapaikat_0:tulentekopaikatjakeittokatoks
et_0:kaivotjalahteet_0:muutretkeilyrakennelmat_0:kiipeilykalliot_0:frisbeegolfradat_0:pysakointialueet_0:
matkailuvaunualueet_0:satamatjamaihinnousupaikat_0:veneilyrakennelmat_0:gtk_0:historiallisetnahtavyy
det_0:route-kesaretkeilyreitit_100:route-luontopolut_100:route-pyorailyreitit_100:route-
ladutjatalviretkeilyreitit_100:route-pyoratuolireitit_100:route-moottorikelkkailureitit_100:route-
moottorikelkkailuurat_100:route-kuntoradat_100:route-veneilyjavesiretkeilyreitit_100:route-
ulkoilureitit_100:kansallispuistot_30:muutsuojelualueet_30:kuntienulkoilualueet_30:retkeilyalueet_30:era
maaalueet_30:muutalueet_30:kunnat_70:taustakartta_100&x=541394.854927&y=6961101.730793&zoom
=8&

Tässä se alistettuna klikkaaJ

Karttamerkinnän luominen Retkikartta-linkkiin

Retkikartan näkymälinkkiin voi myös luoda karttamerkin. Esim. viestinnässä jostain erikoiskohteesta,
vaaranpaikasta tai vaikkapa tapaamispaikasta.

Kun olet valinnut näkymän, mihin haluat linkin luoda, klikkaa kartan yläreunan vasemman rivin painikkeista

viimeistä:  (Tee karttamerkintä). Ruudulle aukeaa pop-up –ikkuna, jossa ohje toimintaan. Klikkaa
haluamaasi kohtaa kartalla ja kirjoita haluamasi teksti siihen.



Teksti ja pinnimerkintä jäävät pysyväksi kartalle näin:

Sitten vain luot pysyvän karttalinkin tälle sivulle ja laitat linkin jakoon.

Klikkaa


