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Visuaalisen 

viestinnän voima

• Matkailumarkkinoinnissa kuvat ja 

videot ovat olennainen osa viestiä

• Luovat vahvoja mielikuvia

• Myyvät kohdetta

• Välittävät tietoa
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Viestintä osa onnistunutta 

retkikokemuksesta

• Ennakkotieto: netti, esitteet tms.

Ominaispiirteet, vaativuustaso, soveltuvuus, palvelut, mahdolliset 
vaaratekijät, kieliversiot

• Kartat

Paikkatietojärjestelmä – Retkikartta.fi 

Käyttöaste?

• Maasto-opasteet

Nimitietojen yhteneväisyys, kulkemisen tuki

Jos ohjaat reiteille, tunnetko opasteet itse?

• Poikkeustilanteet

Suljettu huollon vuoksi, metsäpalo, sääolosuhteet, tapahtuma
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Kuvat välittävät tietoa

• Kertooko kuva totuudenmukaista tarinaa? 

• Onko kuvan toiminta oikeasti mahdollista?

• Ovatko varusteet tarkoituksenmukaiset?

• Voiko kuvatekstillä vahvistaa vastuullista luonnossa 

liikkumista? 

• Onko kuvan sijainnin ilmoittaminen tarpeellista? 

• Voiko tarkan reitin kertomalla ohjata kohteisiin, jotka 

kestävä kävijäpaineen?

• Mikä on tunnelma?
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Metsähallitus

Matkailun 

alueorganisaatiot

Kunnat

Reitti-yhdistykset
Välinevuokraamot

Vaikuttajat

Valokuuvajat yms.

Kuka on viestijä tai 

vaikuttaja?
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• Samoista alueista viestii useat 

eri organisaatiot.

• Kanavia on lukemattomia.

• Mitä enemmän tavoitat 

ihmisiä, sitä suurempi vastuu 

kuvien välittämällä viestillä 

on.

Sosiaalisen 

median 

kanavat

Nettisivut

Printtilehdet

Youtube + 

videopalvelut

Karttapalvelut



Vaikuttamisen vastuu

• Most instagrammable place tai Bucket List
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Kannustatko kuvan 

julkaisemalla muita 

toimimaan samalla 

tavalla? 

Jos kuvasta tulee 
SOMEILMIÖ, 

ovatko seuraukset 
vain positiivisia?

Vastuullinen viestijä 
harkitsee vaikutuksia 

etukäteen! 



Pähkänänkallio

Hieno maisemapaikka

➢ Kuvat levisivät somessa

➢Kävijämäärät kasvoivat voimakkaasti

➢Uhanalaisen lintulajin pesintä 

häiriintyi

➢Nykyisin rajoitusosa, jossa ei saa 

liikkua 14.5.-15.8.
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Punainenhiekka

Maisemallinen luonnonranta

➢ Kuvat levisivät somessa ja tieto 

lehtijutuissa

➢ Kävijämäärät kasvaneet voimakkaasti

➢Rantatörmä on vetäytynyt 

kävijäpaineen ja telttailun vuoksi

➢Kesällä rantapenkan suojaksi 

rakennettiin aita ja telttailupaikat 

osoitettiin erikseen
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Vastuullisen kuvan muistilista: 

• Huomioi turvallisuuden – kypärä, pelastusliivi, oikeanlaiset 

vaatteet olosuhteisiin nähden jne.

• Toiminta kuvassa on sääntöjen mukaista ja todenmukaista.

• Kuva ei loukkaa muita kulttuureja.

• Tekijänoikeuksista on huolehdittu.

• Onko aina täydellinen sää? 

• Mitä voi päätellä vaatteista ja niiden kantajista? Kenelle 

aktiviteetti sopii? 

• Kuvat heijastelevat niitä arvoja, joiden takana seisotaan.

• Hyvä fiilis! 
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Kansallispuistossa kuvaamiseen ei 

tarvita erikseen lupaa, kun kyseessä 

on pienimuotoinen järjestyssäännön 

mukainen toiminta.

Filmituotantoihin tarvitaan yleensä lupa. Erilaiset tilapäisetkin rakennelmat, 
kuten lavasteet yms., ovat aina luvanvaraisia. 

• Kuvauksista ei saa aiheutua vahinkoa tai häiriötä luonnolle, kulttuuriperinnölle 
tai retkeilyrakenteille.

• Valmiissa filmissä/somessa tms. ei suojelualueilla tule näyttää mitään sellaista, 
mitä ko. alueella ei ole lupa tehdä alueen käyttöä koskevien säädösten tai 
yleisten ohjeiden mukaan.

• Jos on kyse laajasta yhteistuotannosta, Metsähallitukselle on toimitettava 
selkeä suunnitelma tuotannosta ja toimista alueella.

• Tuotannossa toivotaan tuotavan esille luontoa sitä kunnioittaen.

Filmituotanto- ja tapahtumaluvat Metsa.fi
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http://www.metsa.fi/


www.metsa.fi @metsahallitus_forststyrelsen @metsahallitus

Kuva: Jari Salonen / Pallastunturit Särkitunturilta nähtynä

Kiitos!


