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OHJEET

Kun haette rahoitusta hankkeelle on paljon asioita mitä on otettava huomioon ennen

aloittamista, hankkeen aikana, ja kun on aika hakea Leader-rahoitusta. Tarkat ohjeet löytyvät

Hanketoimijan käsikirjasta.

Ensin on määritettävä hanketyyppi. Onko kyseessä kehityshanke, yleis hyö dyl li nen in ves toin ti

tai tee ma han ke.

ER I  HANKETYYP I T

Hankkeen rahoituskriteerit kulkevat käsi kädessä oman Leader-ryhmän nykyisen strategian

kanssa. Strategia on nähtävissä Leader-ryhmän verkkosivustolla.

KEHITYSHANKE

Kehityshankkeessa voi

palkata hanke-

työntekijöitä, jotka

tekevät kehitystyötä

hankkeen puitteissa.

Kehityshankkeet eivät voi

sisältää investointeja.

Vähimmäisbudjetti on 10

000€.

YLEISHYÖDYLLINEN

INVESTOINTI

Yleishyödyllisessä

investoinnissa rakennat tai

investoit johonkin, josta

laaja yleisö voi hyötyä.

Vähimmäisbudjetti on 10

000€.

TEEMAHANKE

Teemahankkeita voi hakea vain

Leader-ryhmä, ja ne tukevat

pieniä yleishyödyllisiä

kehitystoimenpiteitä tietyn

teeman sisällä. Teemahankkeet

voivat olla joko kehitystyötä tai

investointeja. Teemahankkeen

toimenpiteet ovat alle 10 000€.

https://www.maaseutu.fi/sv/landsbygdsnatverket/for-dig-som-ar-stodsokande/handbok-for-projektaktorer/
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/tuenhakijalle/hanketoimijan-kasikirja


Mitä? Miksi? Koska? Miten?

Missä? Keneltä? Millä resursseilla? Mitä uutta

hanke tuo?

Hyrrä-ohjeet

ra ken ta ‐

mi ses ta

https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/165/cover


Yleishydyllisten kehittämishankkeiden

Yleishyödyllisten investointien

Budjettia

ra hoi tus



tuntikirjanpitoa

talkootöistä

matkakorvauksista

maaseutu.fi

Realistinen

hankesuunnitelma

= Hyvä hanke!

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/3321l.xls
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/3321l.xls
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/3322l.xls
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/3320l.xls
https://maaseutu.kuvat.fi/kuvat/Logot,+lomakepohjat+ja+markkinointikuvat/


Yleishyödyllisten kehitys- ja investointi-

hankkeiden tukiosuus on noin 65-70%

kokonaiskustannuksista.

Omarahoitusosuus, 30-35%, voi koostua

yksityisistä varoista tai vastikkeettomasta

työstä eli talkootyöstä. Talkootyön arvo

on 15 €/hlö/h, työntekijän on oltava yli 15

vuotta vanha. Talkoovoimana

käytettävien työkoneiden arvo on 30

€/h. Talkootyö lasketaan hankkeessa

sekä omarahoituksena että

kustannuksena.

TALKOOTYÖTÄ

Luontopolkujen lupien osalta tarvitset maanomistajan

luvan, ellei yhdistys itse ole maan omistaja. Kannattaa

myös tarkistaa paikalliselta kunnalta, onko paikallisia

erityismääräyksiä. Jos aiot rakentaa tulipaikan, siltoja,

portaita tai vastaavia, kannattaa myös tarkistaa

kunnalta, vaaditaanko rakennuslupa, tomintalupa tai

ilmoitus.

Suomen Latu on kehittänyt sopimusmallin, jota

voidaan käyttää, kun maanomistaja ja polusta

vastaava tekevät sopimuksen. Sopimusmalli löytyy
Suomen Ladun verkkosivuilta.

LUVAT

Luontopolun tai taukopaikan näkyvyyden saavuttamiseksi on olemassa useita erilaisia   digitaalisia

alustoja.

Ensinnäkin kannattaa olla yhteydessä omaan kuntaan saadakseen reitti kunnan sivuilla olevien

luontopolkujen luetteloihin. Kunnilla on velvollisuus tiedottaa alueen virkistysalueista. Myös kuntien

"visit"-sivut tarjoavat hyvän näkyvyyden. Lounais-Suomessa on Lounaistieto, joka tarjoaa tietoa

Lounais-Suomesta monista eri näkökulmista. Citynomadi-alustaan voit lisätä luontopolun,

taukopaikan tai muut palvelut, jotta vierailijat näkevät helposti alueen tarjonnan sekä suoraan

kartalle sijoitettuna että luettelona.

Outdoor Active on patikointiin, pyöräilyyn, hiihtoon ja muuhun ulkoiluun suunnattu foorumi.

Suomessa on myös Retkipaikka-sovellus, joka kokoaa kaikki luontopolut, laavut, luontokohteet ja

vastaavat käyttäjien kokemusten perusteella.

NÄKYVYYS

KÄYTÄNNÖN  JÄRJESTELYT

Ylläpitosuunnitelman malli on luotu, ja löytyy tämän

asiakirjan liitteenä (Liite 1). On tärkeää selvittää jo

suunnitteluvaiheessa, kuinka kunnossapidon tulisi

toimia ja kuka on vastuussa.

YLLÄPITOSUUNNITELMA

https://www.suomenlatu.fi/media/vaikuta/vaikuta-tiedostot/sopimuspohja-ulkoilureitin-perustaminen-2019.pdf
http://www.lounaistieto.fi/
https://www.outdooractive.com/en/routes/#area=23675478&bm=osm%3Asummer&cat=Hiking-main&filter=r-fullyTranslatedLangus-en,sb-sortedBy-0&wt=Southwest%20Finland&zc=7,21.72649,59.26081
http://www.retkipaikka.fi/


Vierailijoiden turvallisuuden takaamiseksi, ja

luonnonvaikutusten vähentämiseksi on tärkeää,

että luontopolku on merkitty oikein. Jotta

kävijät löytävät polun helposti, polun

alkamiskohtaan tulisi olla osoite tai GPS-

koordinaatti. Polulle on päästävä autolla,

tilatulla bussilla tai julkisella liikenteellä.

OPASTEET JA

SAAVUTETTAVUUS

Luontopolun suunnittelussa on otettava huomioon monia asioita. On hyvä aloittaa

tarkistamalla luontopolkujen perustamisesta koskeva voimassa oleva lainsäädäntö.

Ulkoilulaki löytyy Finlexin verkkosivuilta. 

Outdoors Finland on julkaissut Retkeilyreittien ja -matkailun suunnitteluoppan. Suomen

Ladun -verkkosivuilta löytyy myös useita hyviä vinkkejä ulkoilupaikkoja suunniteltaessa,

Vinkkejä ulkoilupaikkojen suunnitteluun.

LUONTOPOLUN  SUUNN I T TE LU

Alla näet joitain esimerkkejä infokylteistä polun alussa: ensimmäinen ei ole niin hyvä, toiset

selkeämmät. On myös aina hyvä tiedottaa jokamiehenoikeiksista.

On hyvä, että alussa on selkeä kartta, jossa on tietoja polun pituudesta, polun kartta ja jonkinlainen

kuvaus polun vaikeusasteesta. Jos polkuja on useita, on tärkeää ilmoittaa alusta alkaen selvästi, miten

eri polut on merkitty luontoon, jotta kävijä voi valita oikean.

Suomen Latu on laatinut valtakunnallisen

oppaan ulkoilureittien luokittelusta ja

kuvauksesta heidän verkkosivuilla

suomenlatu.fi. Voit myös käyttää samanlaisia   

merkintöjä kuin laskettelurinteillä.

Polun varrella on tärkeää, että löytyy selkeät merkit tai merkinnät, jotta kävijät eivät eksy tai vaella pois

polulta, niin että luonto kärsii. Merkintöinä voi käyttää pieniä kirkkaanvärisiä puupaloja, maalattuja

kiviä, tai maalata suoraan puille tai kalliolle. Näistä ympäristöystävällisin tapa on maalata suoraan puille

tai kallioille. Värin valinnassa on hyvä ottaa huomioon värisokeus ja kausivaihtelut, oranssi on

osoittautunut toimivaksi väriksi.

Jos alueella on useita eri polkuja, on hyvä merkitä eri polut eri väreillä mahdollisimman hyvän

selkeyden saavuttamiseksi. Merkinnät on sijoitettava noin 20-30 metrin välein ja näkyvä molemmista

suunnista.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730606
https://issuu.com/outdoorsfinland/docs/retkeilymatkailun_suunnitteluopas?fbclid=IwAR3spkUy9e_1bINkIgLfCVM_m9SLX-aRDlHIrQwK2_FIw29BEyLREWC1iq4
https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/sina-voit-vaikuttaa/vinkkeja-ulkoilupaikkojen-suunnitteluun.html
https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/sina-voit-vaikuttaa/vinkkeja-ulkoilupaikkojen-suunnitteluun/reittiluokitus.html


Polulle voi sijoittaa erilaisia   opasteita, joissa on tietoa muun muassa alueen historiasta, luonnosta tai

muista mielenkiintoisista asioista. Näiden opasteiden yhteydessä voi olla hyvä sijoittaa penkit 

 antamaan mahdollisuuden levätä reitin varrella.

Metsähallitus on laatinut oppaan, Hyvän viitoittamisen perusteet, mistä löytyy tietoa siitä mitä pitää

ottaa huomion polun merkitsemisessä.

Lapin Ammattikorkeakoulu on luonut verkkosivuston, joka sisältää hyvää ja tärkeää tietoa ulkoreittien

opasteista.

Luontopolkujen ja taukopaikkojen yhteydessä on hyvää olla asianmukaista palvelua.

PALVELUT

Kunnollinen pysäköinti selkeillä opasteilla, jotta ei aiheudu vaaraa liikenteelle tai että luonto kärsii,

jos autoilijat pysäköivät luontoon.

Roskakorit, mieluiten useissa paikoissa, jos on mahdollista tyhjentää säännöllisesti. Polun puhtaana

pitäminen vähentää myös roskaantumista. On myös  hyvä viestiä, että jokainen vie omat roskansa

pois.

Ulkohuussit, jotka siivotaan säännöllisesti. Tämä vähentää myös roskaantumista.

Piknikpöytä, jossa kävijät voivat nauttia omia eväitä.

Nuotiopaikka, on oltava hyvässä kunnossa ja turvallinen. Jos nuotiopaikka löytyy, on suositeltavaa

että polttopuitakin löytyy. Paloturvallisuus on erittäin tärkeää, ja siitä on oltava hyvin tiedotettu. 

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/viitoitusopas.pdf
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/reittimerkit/


Yleinen huolenpitovelvollisuus, joka velvoittaa jokaisen reittioperaattorin arvioimaan riskit ja

huolehtimaan reitistä estääkseen vaaran jonkun terveydelle tai omaisuudelle. (§ 5)

Velvollisuus toimittaa tietoja reitin käyttäjälle selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Tietoja on

toimitettava riittävästi, jotta asiakas voi arvioida reittiin ja sen rakenteisiin liittyvät vaarat ja liittää ne

omaan asiantuntemukseensa. (Luku 9 + VNA 613/2004)

Reittejä voidaan myös velvoittaa laatimaan turvallisuusasiakirja, jos reittiä ei riskiarvioinnin mukaan

pidetä vähäriskisenä.

Lainsäädännön kannalta reittejä pidetään kuluttajapalveluina, mikä tarkoittaa, että reittioperaattorin

on toimittava kuluttajansuojalain mukaisesti. Kuluttajansuojalain osat, jotka liittyvät erityisesti

merkittyihin reitteihin, ovat:

1.

2.

3.

Turvallisuus on erittäin tärkeää uutta polkua luodessa. Tukesin, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston

mukaan, jokaisella ulkoreitillä tulisi olla haltija, joka vastaa polun turvallisuudesta, ja laatii reittiä

koskevan turvallisuusasiakirjan. Haltija voi olla esim. kunta, kyläyhdistys, hiihtokeskus, hotelli,

seurakunta, tai voittoa tavoittelematon yhdistys. Lisätietoja tästä löytyy Tukesin verkkosivuilta.

Turvallisuusasiakirja on palveluntarjoajan kirjallinen kuvaus palvelun turvallisuuden organisoinnista.

Turvallisuusasiakirjassa kuvataan palveluun liittyvät vaarat, ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ja

hätätilanteisiin varautumiseksi.

TURVALLISUUS

Reittiä suunniteltaessa tulee tarkistaa maasto mahdollisten turvallisuusriskien varalta, ja yrittää johtaa

polku poispäin niistä. On hyvä varoittaa maanvyöryriskistä ja liukastumisesta, ja yrittää helpottaa

pelastuspalvelun pääsyä polulle. Lepoalueilla voi löytyä tauluja pelastusohjeista ja GPS-koordinaateista.

Matkapuhelinsovellusta 112 on hyvä suositella vierailijoille.

Nuotiopaikoilla paloturvallisuudesta

on oltava selkeät ohjeet ja ruoho- tai

metsäpalovaarasta on ilmoitettavaa.

Oikealla näkyy Ohjeita luonossa
liikkujalle-malli jonka voi ripustaa

lähtöpaikkaan, tai taukopaikoille

matkan varrelle. 

Alla olevaa mallia voi käyttää

sijaintimerkintänä. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/kuntoliikunta-ja-ulkoilu/kuntoilu-ja-ulkoilureitit
http://www.kylille.net/wp-content/uploads/2020/09/LuonnossaliikkujanOhjetauluLaavuilleYm.pdf


Reitin luokittelemiseksi

esteettömäksi sen on noudatettava

seuraavia kriteerejä:

Reitti kovapintainen, reitillä ei saa olla

esteitä eikä kuoppia. 

Pyörätuolireitin pituuskaltevuus enint.

1:20, eli 5%

Sivuttaiskaltevuus enintään 2%

Reitin leveys vähintään 2m

Reitillä on mahdollista liikkua

itsenäisesti pyörätuolilla kelaten

Vaativa pyörätuolireitti
Reitillä vaikeakulkuisia osia tai suurempia

kaltevuuksia kun normaalilla pyörätuolireitillä

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 2-4m

Sivuttaiskaltevuus saa olla enint. 2%

Reitillä varaudutaan liikkumaan avustajan kanssa tai

sähköpyörätuolilla

Itsenäisesti liikkuville näkövammaisille tarkoitetulla

reiteillä tulee polkujen reunoilla olla kaiteet,

reunapuut tai vastaavia näkövammaisten

orientoitumista helpottavia rekennelmia. 

Esteetön eräpolku-hankkeen loppuraportissa on koottu, mitä tulisi ottaa huomioon, kun luo

esteettömän polun. Hanke on Metsähallituksen, Invalidiliitton ja Suomen paralympiakomitean

yhteistyö, ja raportti löytyy osoitteesta paralympia.fi.

www.lounaistieto.fi 

ESTEETTÖMÄT POLUT

LINKIT

www.citynomadi.fi

www.retkipaikka.fi www.outdooractive.com

https://www.paralympia.fi/images/tiedostot/erapolku/erapolkuraportti.pdf
http://www.lounaistieto.fi/
http://www.lounaistieto.fi/
http://www.citynomadi.fi/
http://www.retkipaikka.fi/
http://www.outdooractive.com/


https://issuu.com/outdoorsfinland/docs/retkeilymatkailun_suunnitteluopas?
fbclid=IwAR3spkUy9e_1bINkIgLfCVM_m9SLX-aRDlHIrQwK2_FIw29BEyLREWC1iq4

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

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/viitoitusopas.pdf

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

blogi.eoppimispalvelut.fi/reittimerkit

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

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/palveluntarjoajan-
velvollisuudet/turvallisuusasiakirja#cb08c923

https://www.paralympia.fi/images/tiedostot/erapolku/erapolkuraportti.pdf

https://www.suomenlatu.fi/media/vaikuta/vaikuta-tiedostot/sopimuspohja-ulkoilureitin-perustaminen-2019.pdf

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730606

https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/290/cover

https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/165/cover

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-
kehittaminen/3321l.xls

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-
kehittaminen/3322l.xls

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-
kehittaminen/3320l.xls

https://maaseutu.kuvat.fi/kuvat/Logot,+lomakepohjat+ja+markkinointikuvat/

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038


