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Retkeily ja luontoliikkuminen

• Lisääntynyt huomattavia määriä viimeisten vuosien aikana
• Moninkertaistunut nyt kriisiaikana. Hyvä vai huono asia?
• Huoltovarmuus?



Retkeily ja luontoliikkuminen

Mitä saa ja miten?

• Hyvinvointia luonnosta – itsestään ja opastettuna
• Aluetalousvaikutuksia – valjastettuna
• Viestintä – rajatonta
• Edunvalvonta – rajatonta



Tampere ja retkeily,
vastuutahon löytäminen kunnassa
• Hallinnon selkeytystyö aloitettu vuosia sitten erilaisin 

hankkein 

• 2017 Kintulammi toteutukseen

• 2018 – 2019 Luontovirkistyksen palveluohjelma

• 2020 siirtymävuosi – Tampereen retkeilyn kehitysohjelma –
retkeilystä vastaa jatkossa Kiinteistötoimi

• 2021-> toimenpiteitä, kehitystä, huoltoa ja hoitoa 
Tampereella sekä yhteistyössä muiden rajakuntien kanssa   



- Päätökset, organisointi, suunnittelu
- Talouden suunnittelu: investoinnit ja käyttötarpeet
- Viestinnän ja mobiilin kehittäminen
- Opasteiden parantaminen
- Seudulliset reitit
- Järvireitit, laiturit, nuotiopaikat
- Retkeilykohteiden kehittäminen ja ylläpito

Retkeilykohteet Liinun vastuulla
- ei kehitystyötä
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Retkeilyn kehittämisen aikajana

Luontovirkistyksen 
palveluohjelma

Lauri Lylyn pormestariohjelma 2017-2021

Kestävä Tampere 2030 & Tampereen strategia 2030

Ekokumppanit jatkaa kenttätyön toimijana

Tarpeita:



Tampereen kaupunkiseutu

• 2019 Virkistysreittien suunnitelma

• 2020 hyväksytty työryhmissä ja 
seutujohtajakokouksessa

• 10 vuoden investointibudjetti noin 2 milj. + ylläpitokulut

• Yhteistyö kuntien kanssa jatkuu kokonaisuuden 
koordinoinnin merkeissä keväällä 2020



• Seutukunnan runkoreitit –pooli
• Kuntien omat reitit kuntien hoidossa
• Reittien suunnittelu ja toteutus 

Koordinoidusti – taso ja laatu
• Hotspottien kehittäminen ja laadun 

yhtenäistäminen kuntakohtaisesti
• Viestinnän koonti ja yhtenäistäminen ja 

koordinointi
• Luontonysse –konseptin kehittäminen
• Reitit jatkuu kaupunkiseudun rajojen yli, 

Pirkanmaan virkistysalueyhdistys - kartta

Tampereen kaupunkiseutu





Ulkoilureittisuunnitelma
reittien teon välineenä



Ulkoilulaki 13.7.1973/606

1 §

• Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi 
ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu 
huomattavaa haittaa kiinteistölle, on tästä luovutettava alue 
ulkoilureittinä käytettäväksi.

2 §

• Ulkoilureitin perustamiseksi on laadittava ja vahvistettava 
ulkoilureittisuunnitelma sekä pidettävä paikalla 
ulkoilureittitoimitus.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730606#a606-1973
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730606#a606-1973


Ulkoilureittisuunnitelma - projektisuunnitelma

1. Ulkoilureittisuunnitelma vireille kunnan päätöksellä

2. Lähtötietojen kerääminen

3. Osallistamis- ja vuorovaikutussuunnitelma käytäntöön

4. Tietopyyntö ELY-keskukselta ja lausuntoja viranomaisilta

5. Reitti- ja taukopaikkasuunnittelu

6. Ulkoilureittisuunnitelman luonnos –> maaomistajien kuuleminen

7. Suunnittelun jatkaminen

8. Lausuntoihin ja mielipiteisiin vastaaminen

9. Ulkoilureittisuunnitelman uusi luonnos

10. Reitin lopullinen linjaaminen

11. Kuulutus reitistä ja nähtävillä 14 vrk

12. Ulkoilureittisuunnitelmaehdotus ja sen hyväksyminen kh:ssa

13. ELY-keskus vahvistaa ulkoilureittisuunnitelman

14. Ulkoilureittitoimitus



Ulkoilureittisuunnitelma reittien teon välineenä

• Lainmukainen väline pysyvien ulkoilu- ja retkeilyreittien tekemiseen

• Edistää matalankynnyksen ulkoilua ja liikkumista 

• Edistää lähi- ja luontoliikkumista

• Sitouttaa kuntia reittien rakentamisessa, kehittämisessä ja ylläpidossa

• Samat reitit ovat kuntalaisten ja matkailijoiden käytössä

• Parantaa luontomatkailu- ja majoitusyrittäjien liiketoimintaedellytyksiä

• Edistää ja mahdollistaa maanomistajien elinkeinoja

• Edistää ekologisten käytävien säilymistä ja syntymistä



Kiitos!

Lisätietoja:
petri.makela@tampere.fi
www.ekokumppanit.fi


