Vaellus ja sauvakävely
Outdoors

TEEMAKOHTAISET TUOTESUOSITUKSET
Outdoors Finland on valtakunnallinen kesäaktiviteettien kehittämisohjelma, jonka päätavoitteena on koota pienten ohjelmapalveluyritysten kenttä yhteen kehittämään lisää ja entistä parempia ohjelmapalveluita. Nämä
tuotesuositukset palvelevat matkailuyrittäjää tuotekehityksen apuvälineenä
kansainvälisille markkinoille tähdättäessä. Suositukset on luotu kalastus-,
vaellus-, pyöräily-, melonta-, wildlife- ja hevosmatkailutuotteille ja jaoteltu
opastettuihin ja omatoimisille suunnattuihin tuotteisiin. Reittisuosituksissa
on määritelty ulkomaisen matkailijan kannalta huomioitavat asiat reitistön
valinnassa. Näiden lisäksi pätevät MEKin vientikelpoisuuden kriteerit.
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Vaellus

Opastettu vaellus
1. Tuotteesta on ilmoitettu kirjallisessa
englanninkielisessä (tai kohdemarkkinan
kieli) tuotekuvauksessa:

l

reitin pituus (km), kesto (h), ympyrävai janareitti

l

l

soveltuvuus: päiväretki, pitkä vaellus,
lapsiperheille, aloittelijalle, jonkin verran
vaeltaneelle, harrastajalle, aktiivivaeltajalle
l

reitin haasteellisuustaso: Suomen Ladun ulkoilureittien luokitus ja kuvausohjeen mukaisesti
l

l

opastuksen palvelukielet

tarvittavat varusteet: tuotteeseen sisältyvät, asiakkaan omat
l

markkinoinnillinen ja elämyksellinen
päiväohjelman kuvaus: eläimistö, kasvisto, maaperä, ilmasto, vesistö, luonnonnähtävyydet, kiinnostuksen kohteet
l
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tuotteeseen sisältyvien majoituskohteiden tyyppi esim. laavu, teltta, b&b,
hotelli
matkapuhelimen kuuluvuus

reitin tärkeimmät GPS-koordinaatit:
aloitus-, lopetus-, palvelupisteet, risteykset
l

2. Tuotteesta on reittikartta: yleisluontoinen, englanniksi.
3. Ohjaaja on eräopaskoulutuksen tai
vastaavat tiedot useamman vuoden
kokemuksen kautta omaava henkilö.
4. Tuote toteutetaan reittisuositukset
täyttävällä reitillä (kts. s.4).

Vaellus

Omatoiminen vaellus
1. Reitti täyttää reittisuositukset (kts. s.4).
2. Tuotteesta on englanninkielinen reittikartta matkailijan saatavilla, johon palvelut on merkitty:
l

majoituskohteet

palvelut: ravintolat, kahvilat, elintarvikekioskit ja niiden puhelinnumerot aukioloaikojen tarkistamiseen
nähtävyydet, taukopaikat

hätänumerot, sääinfon
matkapuhelimen kuuluvuus
l

4. Tuotteen soveltuvuus on määritelty:
päiväretki, pitkä vaellus, lapsiperheille,
aloittelijalle, jonkin verran vaeltaneelle,
harrastajalle, aktiivivaeltajalle
l

saatavuus,

3. Tuotteesta on englanninkielinen reittikuvaus sisältäen:
reitin pituus (km), kesto (h), ympyrävai janareitti
l

reitin tärkeimmät GPS-koordinaatit:
aloitus-, lopetus-, palvelupisteet, risteykset
l

l

l

markkinoinnillinen ja elämyksellinen
päiväohjelman kuvaus sekä luontokartoitus: eläimistö, kasvisto, maaperä,
ilmasto, vesistö, luonnonnähtävyydet,
kiinnostuksen kohteet
l

5. Paketoidussa omatoimisessa (majoitus + kartta omatoimisena vaelluksena):
reitti- ja vaellusohjeistus annetaan
asiakkaalle ennen lähtöä
l

reitin haasteellisuustaso
(Suomen Latu, kts. s.4)
l
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Vaellus

Reittisuositukset
reitin tulee olla helposti saavutettavissa omalla autolla, tilausbussilla tai julkisilla kulkuvälineillä
l

Suomen Ladun valtakunnallinen ulkoilureittien luokitus- ja kuvausohje:

l

Saavutettavuus

Helppo reitti (sininen ympyrä)

vähän korkeuseroja
ohjeellinen maksimikaltevuus enintään
15 %
l korkeusero enintään 50 m/km
l sivuttaiskaltevuus enintään 3-5 %
l etenemisnopeus n. 12-15 min/km
l

reitin varrella on oltava majoitusvaihtoehtoja reitin vaativuuteen sopivin välein
l

reitin alussa on infokartta reitin palveluista
l

Reitin vaativuustaso ja kuljettavuus
l

reitti tarkistetaan vuosittain

reitti on luokiteltu Suomen Ladun valtakunnallisen ulkoilureittien luokitusja kuvausohjeen mukaisesti ja Suomen
Ladun hyväksymän reittiluokittelijan toimesta
l
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Keskivaativa reitti (punainen neliö)

jonkin verran korkeuseroja ja vaikeakulkuisia paikkoja
l ohjeellinen maksimikaltevuus enintään
30 %
l korkeusero enintään 120 m/km
l etenemisnopeus n. 16-20 min/km
l

t

reitti kulkee vaihtelevassa maastossa
hyvin viitoitettuna
l

l

n

Vetovoimaisuus

l
l

Vaativa reitti (musta kolmio)

jyrkkiä ja vaikeakulkuisia osuuksia
etenemisnopeus yli 21 min/km

Luokittelijoiden kontaktitiedot ja
lisätiedot luokittelusta:
Suomen Latu ry
Eveliina Nygren
eveliina.nygren@suomenlatu.fi
http://suomenlatu.fi/pdf/lajit/ulkoilureittien_luokitus_1_07_netti.pdf

Vaellus

Esteettömän reitin suositukset
Vaativa pyörätuolireitti
reitillä vaikeakulkuisia osia tai suurempia kaltevuuksia kuin normaalilla
pyörätuolireitillä
l

Jos tuotetta markkinoidaan esteettömänä, tulee se olla luokiteltu seuraavasti:

l

Pyörätuolireitti

l

reitti kovapintainen, reitillä ei saa olla
esteitä eikä kuoppia
l

tasaisella osuudella voi olla pienehköjä kuoppia tai pehmeähköjä osia
jonossa kuljettava polku vähintään 1,5
metrin levyinen - näillä kapeilla poluilla
voi olla ohitus- tai kääntöpaikkoja
rinnakkain kuljettavien polkujen leveys on 2-4 metriä
l

pyörätuolireitin pituuskaltevuus enint.
1:20, eli 5 %
l

l

sivuttaiskaltevuus enintään 2 %

l

reitin leveys vähintään 2 m

reitillä on mahdollista liikkua itsenäisesti pyörätuolilla kelaten
l

l

sivuttaiskaltevuus saa olla enint. 2 %

reitillä varaudutaan liikkumaan avustajan kanssa tai sähköpyörätuolilla
l

itsenäisesti liikkuville näkövammaisille tarkoitetuilla reiteillä tulee polkujen
reunoilla olla kaiteet, reunapuut tai vastaavia näkövammaisten orientoitumista
helpottavia rakennelmia
l
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Sauvakävely

Tuotesuositukset
1. Reitin, jota markkinoidaan sauvakävelyyn soveltuvana, tulee olla joko
l

merkitty virallinen jalankulkuväylä tai

l

tasoitettu leveä tie/polku tai

4. Tuotteesta ilmoitettu kirjallisessa englanninkielisessä (tai kohdemarkkinan
kieli) tuotekuvauksessa:
l

reitin pituus (km) ja kesto (h)

l

omatoiminen vai opastettu

Nordic Fitness Sports Parkissa tai
Nature Fitness Parkissa sijaitseva väylä.

l

2. Reitistä tulee olla kartta tai opastetaulu reitin alussa.

l

l

sauvojen ja muiden varusteiden vuokrausmahdollisuus
palvelukielet

tarvittavat varusteet:
tuotteeseen sisältyvät, asiakkaan omat
l

3. Jos tuote on opastettu, ohjaaja on
asiantuntija ja neuvoo oikean sauvakävelytekniikan: sauvojen pituus, askellus, jne.

Lisätietoja:
Outdoors Finland / Terhi Hook
terhi.hook@visitfinland.com
www.mek.fi
Suositusten päivitetyt versiot: www.mek.fi
Hämeen ELY-keskus on rahoittanut tämän
julkaisun.
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