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1  Johdanto 

 

Luontomatkailu on tällä hetkellä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, matkai-

lun tulevaisuuden tärkein kasvusuunta. Pohjois-Karjalassa on noin 1500 kilo-

metriä erilaisia vaellusreittejä, 525 kilometriä melontareittejä ja noin 4000 kilo-

metriä pyöräily- ja maastopyöräilyreittejä. Pohjois-Karjalalla on edellytykset sii-

hen, että luontomatkailusta ja reitistöjen käytöstä tulisi nykyistä huomattavasti 

merkittävämpi elinkeino ja samalla myös entistä vetovoimaisempi ihmisten va-

paa-ajan ja virkistäytymisen paikka. Opinnäytetyöni toimeksiantajan Reiteistä 

traileiksi - Karjalan kierros luontomatkailun suuntaajana -hankkeen keskeisenä 

tavoitteena on tuottaa suunnitelmallinen valmius maakunnan virkistysreitistöjen 

kehittämiselle. Kehittämisen painopisteinä on kärkireittien määrittely ja näiden 

toimintaa tukeva pysyvä ylläpitojärjestelmä. Reiteistä traileiksi -hankkeen pääto-

teuttaja on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja osatoteuttaja on Pohjois-Karjalan 

ammattikorkeakoulu.  

 

Opinnäytetyössä tehtiin kävijäkysely Pohjois-Karjalan virkistysreitistöjen ja luon-

tomatkailukohteiden käyttäjille. Kyselyllä selvitettiin reitistöjen ja luontomatkailu-

kohteiden käyttäjien näkemykset kehittämistarpeista. Kävijäkysely toteutettiin 

sähköisenä linkittämällä kyselylomake keskeisille maakunnan retkeilymahdolli-

suuksia esitteleville internetsivuille vaellus.info ja www.luontoon.fi. 

 

Valtakunnallisesti ihmisten ulkoilutottumuksia on tutkittu LVVI 1- ja LVVI 2 -

tutkimuksilla. Nämä tutkimukset ovat Metsäntutkimuslaitoksen toteuttamia. 

Opinnäytetyöni kysely oli ensimmäinen laatuaan Pohjois-Karjalassa ja siitä 

saadut tulokset ovat arvokkaita. Kysely rajattiin koskemaan kesäaikaista ei mo-

torisoitua reitistöön tukeutuvaa liikkumista. Näin ollen kysely koskee vaellusreit-

tejä, melontareittejä sekä pyöräily- ja maastopyöräilyreittejä. 
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2  Opinnäytetyön taustaa  

 

2.1  Reiteistä traileiksi -hanke  

 

Opinnäytetyöni toimeksiantajana toimii Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Poh-

jois-Karjalan ammattikorkeakoulun toteuttama Reiteistä traileiksi - Karjalan kier-

ros luontomatkailun suuntaajana -hanke. Hanke tähtää Pohjois-Karjalan virkis-

tysreitistöjen ja niihin perustuvan luontomatkailun kehittämiseen. Maakunnan 

runsaan reittitarjonnan huoltaminen ja ylläpitäminen ovat tuottaneet ongelmia, 

joten hankkeen tavoitteena on selvittää vaihtoehdot ja suunnitella pysyvä toi-

mintamalli virkistysreittiverkoston ylläpitämiseen. Hanke alkoi elokuussa 2010 ja 

kestää vuoden 2012 loppuun. (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2010 a.) 

 

Reiteistä traileiksi -hankkeessa tarkastelun kohteena on eri harrastusmuotojen 

käyttöön tarkoitettujen luontomatkailun reittien muodostama kokonaisuus sisäl-

täen painopisteenä vaellus-, pyöräily-, melonta-, veneily- ja moottorikelkkailurei-

tit sekä muina reitteinä maastopyöräily-, koiravaljakko-, ratsastus-, hiihtovaellus-

, lumikenkä- ja mönkijäreitit. (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2010 a.) 

 

Hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää vaihtoehdot ja suunnitella toiminta-

malli, jonka välityksellä maakunnallisen ulkoilureittiverkoston ylläpitovastuu ja 

toiminnan koordinaatio tapahtuisi jatkossa. Muita tavoitteita on luoda yleiskuva 

maakunnan reitistöjen nykytilasta ja toimijoiden suunnitelmista sekä asettaa 

tavoitteet tulevaisuuden kehittämistyölle. (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2010 

b.) 

 

2.2  Opinnäytetyön viitekehys 

 

 

Viitekehyksen tarkoituksena on selkeyttää opinnäytetyön eri osa-alueita. Työn 

päätarkoituksena oli toteuttaa sähköinen kävijäkysely Pohjois-Karjalan virkistys-

reitistöjen ja luontomatkailukohteiden käyttäjille. Pohjois-Karjalan virkistysreitis-

töihin ja luontomatkailukohteisiin liittyy paljon matkailullisia ja luonnon virkistys-

käyttöön liittyviä asioita. Reitistöinfrastruktuuri, jota on tarkoitus kehittää Poh-

jois-Karjalassa, liittyy olennaisena osana koko Reiteistä traileiksi -hankkeen ke-
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hittämistehtäviin. Kävijäkyselyllä oli tarkoitus saada reitistön käyttäjien mielipi-

teet mukaan kehitystyöhön. Reiteistä traileiksi -hankkeen, jonka osana opinnäy-

tetyöni kävijäkysely toteutetaan, tarkoituksena on kehittää maakunnan virkistys-

reitistöjä erilaisten asiakasryhmien tarpeita varten. Keskeisiä ryhmiä ovat reitin 

sijaintikunnan väestö, maakunnan retkeilyn harrastajat, maakuntaan retkeile-

mään saapuvat matkailijat sekä paikalliset matkailuyrittäjät ja heidän asiakas-

ryhmänsä. Maakunnan virkistysreiteillä ja luontomatkailulla on täten myös mer-

kitystä paikallis- ja aluetaloudessa.  

 

Reitistön ylläpitämiseksi kuntien ja yhdistysten yhteistyöverkoston toimivuus on 

tärkeää. Asiakkaan eli reitistön käyttäjien tarpeiden mukaan pyritään kehittä-

mään reitistöä niin, että siitä hyötyvät kaikki osapuolet. Kävijäkyselyssä pyrittiin 

saamaan vastauksia juuri tähän asiaan. Reitistön, sen käyttäjien, maakunnan 

matkailuyrittäjien ja muiden paikallisten tahojen kanssa pyritään saamaan maa-

kunnan virkistysreitistöstä toimiva paketti, josta hyötyvät kaikki reitistön käyttä-

jät. Kuviossa 1 on esitetty opinnäytetyöni viitekehys kuvion muodossa. 

 

 

Kuvio 1. Opinnäytetyön viitekehys 
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2.3  Keskeisiä käsitteitä 

 

2.3.1 Virkistysreitistö  

 

Virkistysreitit termiä käytetään, kun tarkoitetaan erilaisten maastoreittien muo-

dostamaa kokonaisuutta, joka pitää sisällään lihasvoimin tapahtuvaan liikkumi-

seen perustetut ulkoilureitit. Virkistysreitteihin lukeutuu myös maakunnan alu-

eella olevat moottorikelkkailu-urat ja -reitit. Virkistys- ja ulkoilureitti -termejä käy-

tetään yleisnimityksenä kaikille reiteille riippumatta siitä, mikä taho niitä ylläpitää 

ja hoitaa. Näin ollen virkistysreitistöön kuuluu kaikki esimerkiksi maakunnan 

alueella olevat reitit. (Koskinen 2012.) 

 

Pohjois-Karjalan virkistysreitistöön kuuluu siis kaikki maakunnan alueella sijait-

sevat virkistys- ja ulkoilureitit. Tässä opinnäytetyössä tehty kävijäkysely rajattiin 

koskemaan kesäaikaista ei motorisoitua reitistöön tukeutuvaa liikkumista. Näin 

ollen moottorikelkkaurat ja -reitit eivät kuulu kävijäkyselyn aihepiiriin. Opinnäyte-

työni toimeksiantajan Reiteistä traileiksin -hankkeen mukaan moottorikelkkailu 

reiteistä tullaan tekemään oma samantyylinen käyttäjäkysely. 

 

2.3.2 Luontomatkailu ja luonnon virkistyskäyttö  

 

Luontomatkailu tarkoittaa luonnonympäristössä tapahtuvaa matkailua. Luonto-

matkailun vetovoimaisuus ja aktiviteetit perustuvat luonnonympäristöön ja siellä 

toteutettavaan toimintaan. Luontomatkailu pyrkii noudattamaan kestävän kehi-

tyksen periaatteita, jolloin luonto ei kärsi matkailusta. (Hemmi 2005, 333.)  

 

Luontomatkailua ei pidetä itsenäisenä toimialana. Tilastokeskuksen luokituk-

sessa se jakaantuu muun muassa matkailun, ohjelmapalveluiden, välinevuok-

rauksen, matkatoimistoalan, käyntikohteiden, ja liikenteen toimialoille. Tästä 

johtuen luontomatkailun määrittely ja sen laajuuden käsittäminen on vaikeaa. 

Joensuun yliopiston koordinoiman Metsäalan tulevaisuusfoorumin alaisuudessa 

työskennellyt luontomatkailun asiantuntijatyöryhmä on tarkastellut luontomatkai-

lua suppeasta ja laajasta näkökulmasta. Suppeimmillaan luontomatkailu määri-

tellään ekomatkailuksi, jossa ympäristölle ja ympäristössä liikkumiselle on ase-
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tettu hyvin tarkat kriteerit, joissa pyritään minimoimaan luonnon kuluminen mat-

kailusta. Hieman laajemmassa määritelmässä luontomatkailu käsittää toiminnot, 

joissa luonto on keskeinen toimintaympäristö. Esimerkiksi patikointia ja retkeilyä 

voidaan pitää tällaisina toimintoina. Laajimmillaan määriteltynä luontomatkailu 

käsittää kaiken luontoon tukeutuvan tai sitä hyödyttävän matkailun. Tämän 

määritelmän mukaan esimerkiksi mökkeily ja maaseutumatkailu ovat luonto-

matkailua. (Koivula & Saastamoinen 2005, 11–12.) 

 

Luonnon virkistyskäyttö tarkoittaa luonnossa vapaa-ajan viettämistarkoitukses-

sa tapahtuvaa liikkumista sekä tilapäistä oleskelua. Luontomatkailu näin ollen 

yhdistää matkailun ja luonnon virkistyskäytön. Luonnon virkistyskäyttö-termi 

viittaa yhteiskunnan näkökulmasta luonnonvarojen tai luontokohteen tiettyä 

käyttömuotoa, esimerkiksi lenkkeily. Luontomatkailu-termi puolestaan tarkaste-

lee matkailua elinkeinotoimintana ja sen taloudellista merkitystä muille kuin kä-

vijälle itselleen, esimerkiksi aluetaloudelle. (Ympäristöministeriö 2002.) 

 

3 Virkistysalueyhdistykset 

 

3.1  Virkistysalueyhdistykset Suomessa 

 

Suomessa virkistysalueita hallinnoi ja ylläpitää yleensä alueella operoiva virkis-

tysalueyhdistys tai yhdistysmuotoinen reittipooli. Valtion maiden osalta ylläpito-

vastuu kuuluu yleensä Metsähallitukselle. Suomessa toimii viisi virkistysalueyh-

distystä ja yksi säätiö; Päijänteen, Pirkanmaan, Uudenmaan, Saimaan ja Hä-

meen virkistysalueyhdistykset sekä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. (Kurttila 

2010, 4.) 

 

Yhdistysten päätoimintana on virkistysalueiden maahankinta, hallinnointi ja 

huoltaminen. Lapissa vastaavat asiat hoituvat valtion vahvan maanomistuksen 

ja matkailualueiden kautta, eli siellä ei ole varsinaista tarvetta virkistysalueyhdis-

tyksen tyyppiselle toiminnalle. Virkistysalueyhdistysten tavoitteena on hankkia 

tai vuokrata alueita ja kohteita virkistyskäyttöön alueen asukkaille ja matkailijoil-

le. (Kurttila 2010, 4.) Virkistysalueyhdistys-toiminnan painopiste on niissä osissa 
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Suomea, missä on tarjolla vähän kansallispuistoja ja muita valtion ylläpitämiä 

virkistysalueita suhteessa väestömäärään. Pohjois-Karjala eroaa toimintaympä-

ristönä muun Suomen tilanteesta siten, että maakunnan keskeisimmät virkis-

tysaluekohteet ovat valtion (Metsähallitus) ylläpitämiä. Pohjois-Karjalan kuntien 

vastuulla ovat eri virkistysaluekohteita ja paikkakuntia yhdistävien maakunnallis-

ten virkistysreittien ylläpito. (Koskinen 2012.) 

 

Virkistysalueyhdistysten tärkeimpinä tekijöinä ovat toimintaan osallistuvat kunta-

jäsenet, jotka myös varsinaisten jäsenten ominaisuudessa vastaavat yhdistys-

ten päätöksenteosta. Yhdistyksillä on mahdollisuus valita jäsenikseen myös 

tukijäseniä, joihin lukeutuvat mm. toiminta-alueen ulkopuoliset kunnat sekä elin-

keinoelämää tai harrastusjärjestöjä edustavat toimijat. Yhdistysten päätöksen-

tekoelimenä on yleensä 1-2 kertaa vuodessa kokoontuva yhdistyksen kokous, 

joka nimittää yhdistykselle hallituksen. (Koskinen 2012.) 

 

Virkistysalueyhdistysten perustoiminta rahoitetaan kuntajäseniltä koottavilla 

vuosittaisilla jäsenmaksuilla. Uudet jäsenet maksavat erikseen määritellyn liit-

tymismaksun. Jäsenmaksujen määrä on yleensä sidoksissa kunnan väestö-

määrään. Lisäksi liittymismaksuissa on joissain tapauksissa pyritty lisäksi huo-

mioimaan yhdistyksen omaisuuden kertyminen. Yhdistyksillä on myös mahdolli-

suus hakea ympäristöministeriön myöntämää valtionavustusta. Avustus on ollut 

yleensä suuruudeltaan noin 30 prosenttia virkistysalueiden maanhankintakus-

tannuksista. (Koskinen 2012.) Taulukossa 1 on esiteltynä Suomen virkis-

tysalueyhdistysten ja reitistöjen ylläpito-organisaatioiden rahoitusrakenne. 
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Taulukko 1. Kuntajohtoisten virkistysalueyhdistysten ja reitistöjenylläpito-
organisaatioiden rahoitusrakenne. (Koskinen 2012.) 
_______________________________________________________________ 
Yhdistys /  Kunta-     Väestö- Jäsen-   Liittymis-   Toiminta- 
säätiö  jäseniä     pohja maksu   maksu       budjetti 
    (€ / as)   (€ / as)     (n.€/vuosi) 

_____________________________________________________________________ 
Uudenmaan virkistysalue-    19 1.446.000   0,44      4,40            700 000 
   yhdistys (1) 
Etelä-Karjalan       9    130.000   0,31      0,31           60 000 
   virkistysaluesäätiö 
Hämeen virkistysalue-    11    174.000   0,11      1,70           30 000 
   yhdistys 
Pirkanmaan      14    411.000   0,09      0,17           40 000 
   virkistysalueyhdistys 
Päijänteen      12    322.000   0,17      0,70           70 000 
   virkistysalueyhdistys 
Saimaan virkistysalue-      4      80.000   0,13      1,00           25 000 
   yhdistys 
Kymenlaakson virkistysalue-      7    183.000   0,30      0,50         120 000 
   yhdistys (2) 
Pohjois-Karjalan    12    148.000   0,13 (3)   2,00 (4)      100 000 
   virkistysreitistöyhdistys 
Pohjoisen Keski-Suomen      7 - Yksityiskohtaiset tiedot toiminnasta puuttuvat 
   virkistysalueyhdistys 
 
1)  Toiminnan rahoitukseen sisältyy erillinen investointimaksu, jonka suuruus v.2011 oli 0,18 €/asukas 
2)  Perustamissuunnitelman mukaiset tiedot 
3)  Kuntajäsenien vapaaehtoinen markkinointimaksu 
4)  Maksuperusteena kunnassa rekisteröityjen moottorikelkkojen lukumäärä sekä urakilometrit/kunta 

 

Kuten taulukosta käy ilmi, Uudenmaan virkistysalueyhdistys on toiminta budjetil-

taan ja väestöpohjaltaan suurin. Uudenmaan alueella on selkeästi eniten ihmi-

siä ja näin ollen myös virkistysalueet ovat kovassa käytössä. Taulukosta huo-

maa, että yhdistysten toimintabudjetit ovat verrattavissa väestöpohjaan. Ainoas-

taan Pirkanmaan yhdistys toimii hieman pienemmällä budjetilla suhteutettuna 

alueen väestömäärään.  

 

3.2  Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhditys ry 

 

Pohjois-Karjalan oma yhdistys, Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistys ry on 

perustettu vuonna 1999. Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistys ry hallinnoi ja 

ylläpitää kuntien, kelkkakerhojen ja matkailuyritysten yhteenliittymänä maakun-

nan moottorikelkkailu-urastoa. Tällä hetkellä yhdistyksen hallinnassa on 1 800 

kilometriä maakunnallista kelkkaurastoa, joista maauraa on 1 200 kilometriä ja 

merkittyä jääuraa 600 kilometriä. Kelkkaurat perustuvat maanomistajasopimuk-

siin ja vain yksittäistapauksessa (noin 30 km) on päädytty viralliseen reittitoimi-

tukseen. Kelkkaurien ylläpidon rahoitus hoidetaan kelkkailijoilta perittävillä ura-

lupamaksuilla. (Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistys ry 2011.) 
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Reiteistä traileiksi -hankkeen puitteissa selvitetään mahdollisuudet virkistysrei-

tistöyhdistyksen toimenkuvan laajentamiseen. Tämä mahdollisuus on huomioitu 

yhdistyksen säännöissä, joihin on sisällytetty seuraava asiaa koskeva osio: Yh-

distys voi tarvittaessa osallistua myös seudullisten ulkoilureittien ja virkistysalu-

eiden mukaan lukien virkistysveneilyä palvelevien retkisatamien toteuttamiseen 

ja ylläpitoon. (Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistys ry 2011.) 

 

 

4 Valtakunnallisia ulkoilututkimuksia 

 

4.1  Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi -tutkimus 

2008–2011 (LVVI2)  

 

Metsäntutkimuslaitos (Metla) tuottaa erilaisia tutkimuksia suomalaisten ulkoilu-

tottumuksista ja luonnon virkistyskäytöstä. Ensimmäinen valtakunnallinen luon-

non virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI 1) toteutettiin vuosina 

1998–2000. Uusin LVVI-tutkimus valmistui syksyllä 2011. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena oli kerätä tietoa suomalaisten luonnossa liikkumisen määrästä ja 

laadusta eli ulkoilun kysynnästä. Tutkimuksella saatiin myös tietoa luonnon vir-

kistyskäytön alueellisesta ja ajallisesta jakautumisesta. LVVI 2 -

seurantatutkimuksessa mitattiin noin 9 000 suomalaisen ulkoilun harrastamisen 

määrää ja laatua. (Sievänen & Neuvonen 2011.) Vertaan opinnäytetyöni loppu-

puolella yhteenveto-osiossa LVVI2 -tutkimuksen tuloksia oman kyselytutkimuk-

seni tuloksiin yhteisten aiheiden osalta.   

 

LVVI2 -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin kyselytutkimuksena yhteistyönä Ti-

lastokeskuksen kanssa. Kyselyn aineistoa kerättiin vuosina 2009–2010 kolme-

na eri ajankohtana vuoden aikana. Aineistoa kerättiin kesällä, syksyllä ja talvel-

la. Kyselyt toteutettiin pääosin sähköisinä web-kyselyinä, joita täydennettiin pos-

tikyselyillä. Tutkimuksen yhteistyökumppaneina toimivat Maa- ja elintarviketa-

louden tutkimuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen ympäristö-

keskus, Tampereen yliopisto sekä UKK-instituutti. (Metsäntutkimuslaitos 2012.) 
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LVVI 2 -tutkimuksen yhteydessä tehtiin myös ajankohtaisten teematutkimusten 

aineistonkeruuta, samanlaisia teematutkimuksia tehtiin myös ensimmäisen 

LVVI -tutkimuksen yhteydessä. LVVI 2 -tutkimuksen teematutkimuksia ovat vih-

reän ympäristön tuottamat terveyden ja hyvinvoinnin vaikutukset ulkoiluun, yksi-

tyismaiden virkistyskäyttö sekä ympäristömuutosten vaikutukset ulkoiluun. (Sie-

vänen & Neuvonen 2011.)  

 

4.2  Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus, Sulka II -hanke 

 

Suomen Latu on 220 jäsenyhdistyksen ja niiden 77 000 jäsenen muodostama 

keskusjärjestö, jonka tavoitteena on edesauttaa suomalaisten liikkumista. Lii-

kunta ja ulkoilu auttaa ihmisiä pysymään fyysisesti ja psyykkisesti terveempinä. 

Suomen Ladun tärkeimpiä tehtäviä onkin ulkoilumahdollisuuksien edistäminen, 

jota se tekee valtakunnallisesti keskusjärjestönä ja paikallisesti latuyhdistyksis-

sä. Pohjois-Karjalan maakunnassa toimii seitsemän Suomen Ladun jäsenyhdis-

tystä. (Suomen Latu 2012 a.) 

 

Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka II) -hankkeen tarkoituksena 

oli selvittää kuntien ulkoiluolosuhteiden muutos, nykytila ja kehittämistarpeet. 

Hanke käynnisty syksyllä 2009 ja jatkui vuoden 2011 loppuun. Hankkeessa kar-

toitettiin kaikkiaan 15 eri kunnan ulkoiluolosuhteet. Olosuhteita tarkasteltiin en-

nen kaikkea kuntalaisten tarpeiden mukaan. Sulka II -hanke toimii 10 -

vuotisseurantaselvityksenä vuosituhannen vaihteessa vuosina 1998–2000 to-

teutetulle Sulka I -hankkeelle. Ensimmäisessä Sulka -hankkeessa selvitettiin yli 

400 kunnan ulkoilumahdollisuudet. Hankkeen rahoittajana Suomen Ladun 

kanssa yhteistyössä toimi opetus- ja kulttuuriministeriö. (Suomen Latu 2012 b.) 

Otan kantaa Sulka II -selvityksen tuloksiin yhteenveto-osiossa ja vertaan niitä 

oman tutkimukseni tuloksiin. Vertaan Sulka II -selvityksen tuloksia koskien sa-

moja aiheita joita omassa tutkimuksessani selvitin.  
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5  Tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu 

 

5.1  Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista tutkimusta, jolle ominaisia piir-

teitä ovat aiemmat teoriat, johtopäätökset aiemmista tutkimuksista ja käsitteiden 

määrittely. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 129). Kävijäkysely tehtiin sur-

vey-kyselynä, jossa käytettiin strukturoitua kyselylomaketta. Lomakkeessa oli 

taustatietokysymyksiä, monivalintakysymyksiä, asteikkoihin perustuvia kysy-

myksiä sekä avoimia kysymyksiä. Survey-kysely tarkoittaa kyselyn muotoja, 

joissa aineisto kerätään standardoidusti, eli kaikille vastaajille on täysin samat 

kysymykset. (Hirsjärvi ym. 2004, 182). Toimeksiantajan tarpeiden mukaan so-

vimme, että kyselyntuloksia ristiintaulukoida. Näin ollen tuloksia ei syötetty tilas-

to-ohjelmaan, vaan Typala -ohjelman antamat suorat jakaumat olivat riittävät. 

 

Kysely testattiin valikoidulla joukolla maakunnan reitistöjen asiantuntijoita. Kyse-

ly lähetettiin sähköpostilla noin kahdellekymmenelle henkilölle. Henkilöt valittiin 

toimeksiantajan kanssa. Testaajien kehitysideoiden perusteella tehtiin muutama 

muutos kysymyksien muotoihin. Testivastausten jälkeen kysely julkaistiin.  

 

 

5.2  Sähköinen kävijäkysely 

 

Sähköinen kävijäkysely oli osa Reiteistä traileiksi -hankkeen alkuperäistä han-

kesuunnitelmaa. Suunnittelimme kyselyn yhdessä toimeksiantajan kanssa. Ky-

selyn valmistelussa käytettiin apuna Metsähallituksen julkaisemaa Kävijäseu-

ranta luontoalueilla – Pohjoismaiden ja Baltian maiden kokemuksiin perustuvaa 

opasta (Kajala ym. 2009). Toimeksiantaja sai Metsähallituksen luvan käyttää 

oppaassa olevia valmiita kysymysmalleja. Käytimme näitä kysymysmalleja ja -

runkoja muutamassa kyselyn kohdassa.  

 

Kysely oli eettisesti hyväksyttävä. Kyselyn alussa ollut saate kertoi tarkasti mitä 

kysely koskee ja mihin tuloksia tullaan käyttämän. Vastaajat pysyivät anonyy-

meinä ja kyselyssä ei kysytty arkaluontoisia kysymyksiä.  
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Kysely rajattiin koskemaan vaellusreittejä, melontareittejä sekä pyöräily- ja 

maastopyöräilyreittejä. Kyselyssä oli kaikkiaan 34 kohtaa, joista kuusi kohtaa oli 

niin sanottuja vapaan sanan kysymyksiä ja loput olivat monivalintakysymyksiä. 

Kyselyn alussa oli sivun mittainen saate ja erilaista informatiivista tietoa kyselys-

tä. Kyselyn alussa kysyttiin maakunnan parhaita retkikohteita ja retkeilytapah-

tumia. Seuraavana kysyttiin suosituimpia reittejä. Reittejä koskevat kysymykset 

oli jaettu pitkiin reitteihin ja kahden kolmen päivän reitteihin. Lyhyet luontopolut 

ja vaellusreitit kyseltiin seutukunnittain. Reitit jaettiin kolmeen seutukuntaan, 

Pielisen Karjalan seutukunta, Joensuun seutukunta ja Keski-Karjalan seutukun-

ta. Vaellusreittien jälkeen kyselyssä oli vuorossa kiinnostavimmat melontareitit 

ja pyöräilyreitit. Reiteistä kysyttiin vielä, minkä pituisia reittejä käyttäjät haluaisi-

vat ja pitäisikö maakunnan alueelle perustaa uusia reittejä tai lopettaa reittejä 

tarpeettomina. Seuraavissa kyselyn osioissa kyseltiin käyttäjien omaa aktiivi-

suutta reittien käyttäjinä. Kyselyn loppupuolella kysyttiin käyttäjiltä mitä maksul-

lisia palveluita he kaipaavat. Käyttäjiltä kysyttiin myös maksuhalukkuutta mah-

dolliselle vapaaehtoiselle käyttäjämaksulle. Vastaajien taustatiedot kysyttiin vii-

meisenä.   

 

Kyselylomake tehtiin sellaiseen muotoon, jotta toimeksiantaja voi jatkossa käyt-

tää sitä uusien samantapaisten kyselyjen pohjana (liite 1). Kysely toteutettiin 

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kehittämällä www-pohjaisella Typala-

palautejärjestelmällä. Tarkoituksena oli, että kysely saadaan vietyä verkkoon 

www.vaellus.info sekä www.luontoon.fi internetsivustoille syksyn 2011 aikana. 

Kysely julkaistiin virallisesti lokakuun 26. päivä ja kysely oli avoinna vuoden 

2011 loppuun saakka.  Linkki kyselyyn löytyi vaellus.info sivuston etusivulta ja 

luontoon.fi sivuston Pohjois-Karjalan kohteita esitteleviltä sivuilta. Kyselyä 

markkinointiin paikallisille yhdistyksille, alan yrityksille ja yrittäjille. Toimeksianta-

ja järjesti myös julkaisutilaisuuden johon kutsuttiin paikalle paikallisia tiedotusvä-

lineitä. Kyselystä oli kirjoituksia lehdissä ja tiedotustilaisuudessa tehdystä haas-

tattelusta video Ylen Pohjois-Karjalan paikallisuutisissa. Vastauksia kyselyyn 

saatiin kaikkiaan 300.  
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Kyselyn tavoitteena oli saada suoraa palautetta ja kehittämisehdotuksia maa-

kunnan virkistysreitistöjen sekä luontomatkailukohteiden käyttäjiltä. Toimeksian-

tajan kanssa tavoiteltu vastausten määrä toteutui.  

6 Kyselyn tulokset 

 

6.1  Vastaajarakenne 

 

Kyselyyn saatiin vastauksia kaikkiaan 300 kappaletta. Hylättyjä vastauksia tuli 

vain viisi kappaletta, joten niiden osuus ei vaikuttanut lopputuloksiin.  Vastaajien 

taustatietoina kysyttiin sukupuolta, kotikuntaa, syntymäaikaa sekä ammatillista 

koulutustasoa. Kyselyyn vastanneista miehiä oli 54 prosenttia ja naisia 46 pro-

senttia.  

 

Kyselyyn vastanneista valtaosa oli kotoisin Pohjois-Karjalasta, noin 83 prosent-

tia vastanneista ilmoitti kotikunnakseen jonkin Pohjois-Karjalan kunnan. Eniten 

vastaajia tuli Joensuun alueelta. Loput 17 prosenttia kyselyyn vastanneista tuli 

muualta kolmestatoista eri maakunnasta. Maakunnista Pohjois-Karjalan jälkeen 

eniten vastanneita tuli Uudeltamaalta (14 kpl), jonka prosentuaalinen osuus kai-

kista vastanneista oli hyvin pieni 4,6 prosenttia. 

 

Vastaajien koulutustausta jakautui seuraavasti, ammattikoulu 15,6 prosenttia, 

opistotasoinen tutkinto 27,7 prosenttia, alempi yliopisto- tai korkeakoulututkinto 

23 prosenttia, ylempi yliopisto- tai korkeakoulututkinto 27,7 prosenttia, ei amma-

tillista tutkintoa 6 prosenttia. Opistotasoisia ja ylemmän yliopisto- tai korkeakou-

lututkinnon suorittaneita oli siis eniten.  

 

Vastaajien syntymäajat jakautuivat melko tasan 1950–1980-luvulla syntyneisiin. 

Eniten eli 24,1 prosenttia vastanneista oli syntynyt 1980-luvulla. 1970- luvulla 

syntyneitä oli 23,3 prosenttia vastanneista ja 1960-luvulla syntyneitä oli 21,4 

prosenttia. 1950-luvulla syntyneitä oli 20 prosenttia vastanneista ja 1940-luvulla 

8,1 prosenttia. Loput 3,1 prosenttia oli syntynyt 1990-luvulla.  
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Kysyimme myös vastaajien omaa mielipidettä siitä, olivatko he mielestään aloit-

telijoita/satunnaiskävijöitä, keskivertoharrastajia vai aktiivikävijöitä virkistysreitti-

en ja luontomatkailukohteiden käyttäjinä. 42 prosenttia vastaajista pitää itseään 

keskivertoharrastajana. 36,3 prosenttia vastaajista puolestaan pitää itseään ak-

tiivikävijänä ja 20,7 prosenttia aloittelijana/satunnaiskävijänä (kuvio 2). 

 

 

 

 Aloittelija/satunnainen kävijä 

 Keskivertoharrastaja 

 Aktiivikävijä  

 En osaa sanoa 

 

Kuvio 2. Käyttäjien oma-arvio käyntiaktiivisuudestaan kyselyn mukaan, n=300 

 

Kokonaisuudessaan kyselyn vastaajarakenne muodostui erinomaiseksi. Kysely 

tavoitti juuri sellaiset reitistöjen käyttäjät, joita toimeksiantajan kanssa halusim-

me. Aktiiviharrastajien ja keskivertoharrastajien mielipiteet ovat erittäin hyödylli-

siä, koska juuri he ovat reitistöjen asiantuntijoita. 

 

6.2  Kiinnostavimmat kohteet ja ulkoilutapahtumat 

 

Kyselyn kohdissa, joissa kysyttiin kiinnostavimmista kohteista ja reiteistä, kysy-

myksiin sai valita enemmän kuin yhden vastausvaihtoehdon. Näissä kohdissa 

pyydettiin valitsemaan kolme mielenkiintoisinta vaihtoehtoa. Näin ollen seuraa-
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vien kyselyn kohtien vastaukset eivät jakaudu tasan 100 prosenttiin, vaan vas-

tattujen vaihtoehtojen yhteenlasketut prosentit ylittävät sadan.  

 

Vastaajien mielestä Pohjois-Karjalan kiinnostavimmat luontomatkailukohteet 

ovat Kolin kansallispuisto, Ruunaan retkeilyalue ja Patvinsuon kansallispuisto 

(kuvio 3). Nämä kolme suosituinta kohdetta erottuivat selkeästi muista vaihto-

ehdoista.  

 

 

 Kolin kansallispuisto 1. sija 

 Mujejärven virkistysalue 

 Patvinsuon kansallispuisto 3. sija 

 Petkeljärven kansallispuisto 

 Peurajärven virkistysalue 

 Ruunaan retkeilyalue 2. sija 

 Jokin muu, mikä? 

 En osaa sanoa 

 

Kuvio 3. Pohjois-Karjalan kiinnostavimmat retkeilykohteet, n=300 

 

Tämän kysymyksen jokin muu, mikä, kohdassa eniten vastauksia listan ulko-

puolelta sai Jongunjoki. Varsinkin melojien suosiossa oleva Jongunjoki valittiin 

tässä kyselyssä nimenomaan suosituimmaksi melontareitiksi Pohjois-

Karjalassa. Myös Ilomantsissa sijaitseva Koitajoen maastot saivat kannatusta 

suosituimmaksi kohteeksi jokin muu, mikä -osiossa.  
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Kysyttäessä mikä on vastaajien mielestä kiinnostavin kesäaikainen ulkoiluta-

pahtuma Pohjois-Karjalassa, ykköseksi nousi Kolin retkiviikko (kuvio 4). Noin 45 

% vastaajista äänesti Kolin retkiviikon kiinnostavimmaksi ulkoilutapahtumaksi.  

Seuraavina eniten vastauksia saivat Karelia-soutu ja Möhkön retkiviikko.  

 

 

 Karelia-soutu 2. sija 

 Kolin kierros -maastopyöräilytapahtuma 

 Kolin retkiviikko 1. sija 

 Möhkön retkiviikko 

 Ruunaan retkiviikko 3. sija 

 Vaarojen maraton, Koli 

 Jokin muu, mikä? 

 En osaa sanoa 

 

Kuvio 4. Pohjois-Karjalan kiinnostavimmat ulkoilutapahtumat, n=300 

 

Kuten kuviosta huomaa niin neljän parhaan erot eivät ole kovin suuria. Kolin 

retkiviikko on kuitenkin selkeä ykkönen, mutta seuraavat kolme ulkoilutapahtu-

maa ovat todella lähekkäin. Jokin muu, mikä -osiosta nousi esiin muun muassa 

Kolin retkiviikko ja melontatapahtuma Jongun hujaus. Nämä saivat kappale-

määräisesti vastauksia noin kymmenen.  

 

6.3  Kiinnostavimmat luontopolut ja vaellusreitit 

 
Seuraavissa kyselyn kohdissa kyseltiin kiinnostavimpia reittejä. Reitit on jaoteltu 

kyselyyn pituuden ja seutukunnan mukaan. Ensiksi kysyttiin kiinnostavinta pit-
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kää reittiä. Seuraavana kysyttiin 2–3 päivän reittejä ja lyhyet päiväreitit jaoteltiin 

seutukunnittain, Pielisen Karjalan, Joensuun seudun ja Keski-Karjalan seutu-

kunnan mukaan. Kuten edellisissä kohdissa, tässäkin pyydettiin valitsemaan 

kolme kiinnostavinta vaihtoehtoa, joten tämä tulee ottaa huomioon prosentti 

osuuksissa.  

 

Pitkistä vaellusreiteistä kiinnostavimmaksi nousi Lieksan ja Kuhmon alueilla si-

jaitseva Karhunpolku, jolla on pituutta 133 kilometriä. Toiseksi eniten vastauksia 

sai Ilomantsin ja Lieksan alueilla sijaitseva 97 kilometriä pitkä Susitaival. Kol-

manneksi eniten vastauksia tuli Kontiolahden ja Kolin alueella olevalle Kolinpo-

lulle, jolla on pituutta 63 kilometriä (kuvio 5). 

 

 

 

 Karhunpolku, Lieksa–Kuhmo 1.sija 

 Kolinpolku, Kontiolahti–Koli 3. sija 

 Susitaival, Ilomantsi–Lieksa 2. sija 

 UKK-reitti, Koli–Juuka–Nurmes–Valtimo–Vuokatti (Huom! 
Nurmeksen osuus lakkautettu) 

 Jokin muu, mikä? 

 En osaa sanoa 

  

Kuvio 5. Kiinnostavimmat pitkät vaellusreitit Pohjois-Karjalassa, n=300 

 

Jaoimme kyselyyn maakunnan reitit pitkiin reitteihin, 2-3 päivän reitteihin ja ly-

hyet reitit seutukunnittain. Pitkien reittien osalta jokin muu, mikä -osio ei ollut 

varteen otettava, sillä vastaukset siinä olivat suurelta osin 2-3 päivän reittejä. 
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Vastaukset olivat siis vääriä tähän kyselyn kohtaan. Tietysti sen johtopäätöksen 

näistä vastauksista voi tehdä, että joidenkin vastaajien mielestä nämä 2-3 päi-

vän reitit ovat pitkiä tai pisimpiä reittejä joissa he ovat vierailleet.  

 

2–3 päivän reiteistä suosituimmaksi, selvästi ylitse muiden tuli Kolin maisemissa 

sijaitseva Herajärven kierros. Toiseksi eniten vastauksia sai Ruunaan koskikier-

ros Lieksassa. Muut vaihtoehdot jäivät melko kauaksi näistä kahdesta kiinnos-

tavimmasta reitistä (kuvio 6). 

 

 

 Herajärven Kierros, Koli (Lieksa), Kontiolahti ja Eno (Joensuu) 1. sija 

 Jaaman Kierros, Joensuu ja Kontiolahti 

 Jänispolku, Tohmajärvi 

 Kaltimon Kierto, Eno (Joensuu) 

 Oravapolku, Kiihtelysvaara (Joensuu) 

 Paimenpojan polku, Tuupovaara (Joensuu) 

 Pirhun Kierto (Tapion taipaleen laajennus Koitajoen Natura 2000 -alueella), 
Ilomantsi 

 Ruunaan Koskikierros, Lieksa 2. sija 

 Taitajan Taival, Ilomantsi 3. sija 

 Talonpojan Taival, Valtimo 

 Tapion Taival, Ilomantsi 

 Jokin muu, mikä? 

 En osaa sanoa 

 

Kuvio 6. Kiinnostavimmat 2–3 päivän reitit Pohjois-Karjalassa, n=300 
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Kuten kuvio kertoo Herajärven kierros ja Ruunaan Koskikierros nousivat selke-

ästi ylitse muiden. Nämä reitit sijaitsevat myös kahdessa suosituimmassa ret-

keilykohteessa. On myös huomioitava se, että kaikki muutkin vastausvaihtoeh-

dot ovat saaneet kannatusta. Eli muitakin kysymyksessä olleita reittejä käyte-

tään. 

 

Pielisen Karjalan seutukunnan kiinnostavin päiväreitti oli Patvinsuon kansallis-

puistossa Lieksassa sijaitseva Suomunkierto –reitti. Toiseksi eniten vastauksia 

sai Ruunaan retkeilyalueella Lieksassa sijaitseva Ruunaan koskikierros. Sama 

reitti oli myös suosittu 2–3 päivän reittinä, koska tämän reitin voi kiertää myös 

pienemmissä osissa, se valittiin myös päiväreittien kysely osuuteen. Kolman-

neksi kiinnostavin Pielisen Karjalan alueen päiväreiteistä oli Kolin kansallispuis-

tossa sijaitseva Mäkrän polku (kuvio 7).  
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 Kasken kierros, Kolin kansallispuisto (Lieksa) 

 Kuusipolku, Patvinsuon kansallispuisto (Lieksa) 

 Mäkrän polku, Kolin kansallispuisto (Lieksa) 3.sija 

 Paaterin polku, Lieksa 

 Paimenenpolku, Kolin kansallispuisto (Lieksa) 

 Peurajärvi-Mäntyjärven kierto, Nurmes 

 Pienen Ritojärven kierros, Lieksa 

 Raesärkät, Nurmes 

 Reposuo/Ketunlenkki, Lieksa 

 Ruunaan koskikierros (osa), Ruunaan retkeilyalue (Lieksa) 2. sija 

 Suomunkierto, Patvinsuon kansallispuisto (Lieksa) 1. sija 

 Tetrijärven kierto, Nurmes 

 Ukonpolku, Lieksa 

 Jokin muu, mikä? 

 En osaa sanoa 

 

Kuvio 7. Pielisen Karjalan seutukunnan kiinnostavimmat päiväreitit, n=300 

 

Joensuun seutukunnan kiinnostavimmaksi päiväreitiksi vastattiin Kolvananuu-

ron luontopolku, joka sijaitsee Kontiolahden ja Enon maastoissa. Toiseksi eni-

ten vastauksia sai Ilomantsin ja Enon alueella sijaitseva Ala-Koitajoen erä- ja 

retkeilyreitti. Nämä kaksi reittiä erottuivat muiden joukosta selkeämmin. Kol-

manneksi eniten vastauksia sai Kuikan kierros, joka sijaitsee Petkeljärven kan-

sallispuistossa Ilomantsissa. Pyhäselässä Joensuun lähellä sijaitseva Kalliojär-

jen kierros sai vain muutaman vastauksen vähemmän kuin kolmanneksi vasta-

tuin Kuikan Kierros (kuvio 8). 
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 Ala-Koitajoen erä- ja retkeilyreitti, Ilomantsi ja Eno (Joensuu) 2.sija 

 Jouhtenisen luontopolku, Kontiolahti 

 Kalliojärven kierros, Pyhäselkä (Joensuu) 

 Kinttupolku, Liperi  

 Kolvananuuron luontopolku, Kontiolahti ja Eno (Joensuu) 1. sija 

 Kontiolahden kirkonkylän luonto- ja kulttuuripolku, Kontiolahti  

 Koverojärven aarniometsäpolku, Eno (Joensuu)  

 Kuhasalon luontopolku, Joensuu 

 Kuikan kierros, Petkeljärven kansallispuisto (Ilomantsi) 3. sija 

 Outokummun Erä- ja luontokeskus/Särkiselän luontopolku, Outokumpu 

 Vekaruksen ulkoilualue/Vekaruksen luontopolku, Tuupovaara (Joensuu) 

 Jokin muu, mikä? 

 En osaa sanoa 

 

Kuvio 8. Joensuun seutukunnan kiinnostavimmat päiväreitit, n=300 

 

Keski-Karjalan seutukunnan kiinnostavin päiväreitti on Kiteen erä- ja riistapolku 

(kuvio 9). Toiseksi eniten vastauksia sai Tohmajärvellä sijaitseva Aconitum-

kierros. Myös muut reitit saivat vastauksia, joten kaikkia kysymyksen reittejä 

kuitenkin käytetään.  
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 Aconitum-kierros, Tohmajärvi 

 Apajalahden luontopolku, Rääkkylä 

 Hutsin luontopolut, Kitee 

 Kiteen erä- ja riistapolku, Muljula (Kitee) 

 Kiteen keskustan luontopolut (Matin polku, yhdyspolku ja Pajarin polku), Ki-
tee 

 Kemien luontopolku, Tohmajärvi 

 Jokin muu, mikä? 

 En osaa sanoa 

 

Kuvio 9. Keski-Karjalan kiinnostavimmat päiväreitit, n=300 

 

Huomioitava asia Keski-Karjalan seutukunnan reittien osalta on se, että reitit 

eivät ole kovinkaan tunnettuja. Tämä käy ilmi siitä, että yleisin vastaus kiinnos-

tavimmasta Keski-Karjalan päiväreitistä oli, en osaa sanoa. En osaa sanoa 

vaihtoehto sai 181 kappaletta vastauksia, mikä on yli kaksi kertaa enemmän 

kuin suosituin reitti.  

 

6.4  Kiinnostavimmat melonta- ja pyöräilyreitit  

 

Melontareiteistä kaksi sai vastauksia selkeästi enemmän kuin muut vaihtoehdot. 

Eniten vastauksia sai Lieksassa sijaitseva Jongunjoki. Lähes yhtä monta vasta-

usta sai niin ikään Lieksassa Ruunaan retkeilyalueella sijaitsevat Ruunaankos-

ket. Kolmanneksi eniten vastauksia keräsi en osaa sanoa vaihtoehto. Tämä 

kertoo siitä, että melonta ei ole niin yleinen harrastusmuoto, ja ne jotka eivät 

melontaa harrasta, eivät ole kiinnostuneetkaan melonta kohteista. Vähemmän 
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vastauksia saaneista kohteista Lieksanjoki Lieksassa ja Enon, Tuupovaaran ja 

Tohmajärven alueilla sijaitseva Jänisjoki saivat kohteina seuraavaksi eniten 

vastauksia (kuvio 10). 

 

 

 Ala-Koitajoki, Ilomantsi ja Eno (Joensuu) 

 Jongunjoki, Lieksa 1. sija 

 Jänisjoki, Eno ja Tuupovaara (Joensuu) sekä Tohmajärvi 

 Lieksanjoki, Ruunaa (Lieksa) 3.sija 

 Lotokan-Nivanjoen melontareitti, Hammaslahti (Joensuu) 

 Pankasaaren reitti, Nurmijärvi–Pankajärvi–Ruunaa, Lieksa 

 Pielisjoki, Eno, Joensuu ja Kontiolahti 

 Ruunaankosket, Lieksa 2.sija 

 Vaikkojoki, Juuka 

 Valtimonjoki, Valtimo ja Nurmes 

 Ylä-Koitajoki, Ilomantsi 

 Jokin muu, mikä? 

 Jokin muu. mikä? 

 En osaa sanoa 

 

Kuvio 10. Kiinnostavimmat melontareitit Pohjois-Karjalassa, n=299 
 
Vaikka en osaa sanoa vaihtoehto sai kolmanneksi eniten kannatusta, saivat 

kaikki listan kohteen vastauksia. Tämä kertoo siitä, että kaikkia maakunnan me-

lontareittejä kuitenkin käytetään. Ykköskohteet ovat selkeät, mutta myös muille 

kohteille riittää käyttäjiä. 

 
Kiinnostavimpia pyöräilyreittejä kysyttäessä otettiin huomioon sekä maantiepyö-

räilyreitit, että maastopyöräilyreitit (kuvio 11). Kiinnostavimmaksi pyöräilyreitiksi 
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vastattiin Kolin pyöräilyreitit. Toiseksi eniten vastauksia sai Karhunpolun maas-

topyöräilyreitti, joka sijaitsee Lieksan ja Kuhmon alueilla. Seuraavaksi eniten 

vastauksia saivat Pielisen kierto- reitti, joka kiertää Pielisen, Lieksan, Enon, 

Kontiolahden, Juuan ja Nurmeksen alueilla, sekä Jaaman kierros Joensuun ja 

Kontiolahden alueella.  

 

 

 Jaaman Kierros, Joensuu ja Kontiolahti 

 Karhunpolku (maastopyöräilyreitti), Lieksa ja Kuhmo 

 Kolin pyöräilyreitit, Lieksa ja Kontiolahti 

 Pielisen kierto, Lieksa, Eno (Joensuu), Kontiolahti, Juuka ja Nurmes 

 Pyhäselän kierto, Joensuu, Rääkkylä ja Liperi 

 Jokin muu, mikä? 

 En osaa sanoa 

 

Kuvio 11. Kiinnostavimmat pyöräily- ja maastopyöräilyreitit Pohjois-Karjalassa, 

n=299 

 

Myös pyöräilyreittien osalta en osaa sanoa vaihtoehto sai melko paljon vasta-

uksia. Se johtunee siitä, että pyöräreitit ovat tunnettuja vain pyöräilyharrastajien 

keskuudessa, koska suurinta osaa pyöräilyreiteistä ei ole vielä virallisesti mer-

kitty. 
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6.5  Käyttäjien reittitoiveet  

 

Reitistön käyttäjiltä kysyttiin heidän mielipiteitä reitistön suhteen siitä, että pitäi-

sikö joitakin reittejä purkaa tarpeettomina. Kysyttiin myös sitä, minne ja minkä-

laisia uusia reittejä haluttaisiin. Kahdeksan prosenttia vastanneista oli sitä miel-

tä, että kyllä, Pohjois-Karjalan virkistysreitistössä on reittejä, joita voisi purkaa 

tarpeettomina. Kysymyksessä oli myös vapaa tekstikenttä, johon sai nimetä 

näitä mielestään tarpeettomia reittejä. UKK -vaellusreitti nimettiin tässä kohdas-

sa useimmiten.  

 

Yli neljäkymmentä prosenttia vastanneista (117 kpl) oli sitä mieltä, että Pohjois-

Karjalaan pitäisi perustaa uusia vaellusreittejä, luontopolkuja tai muihin ulkoilu-

harrastuksiin liittyviä reittejä. Myös tässä kysymyksessä oli tekstikenttä, johon 

sai nimetä alueita tai lajeja mihin haluisi uusia reittejä. Näistä vastauksista esiin 

nousi muutama kohta. Joensuun lähialueille haluttaisiin lyhyitä luontopolkuja ja 

kävelyreittejä. Toisena seikkana esiin tuli maastopyöräilyreitit. Niitä haluttaisiin 

eripuolille maakuntaa. Kolin alue ja Joensuun kaupungin lähi alueet mainittiin 

useimmiten kohteina uusille maastopyöräreiteille.      

 

Kyselyssä kysyttiin reitistön käyttäjiltä mitä ja minkä pituisia reittejä he haluaisi-

vat. Lajeina eniten vastauksia saivat vaellus, melonta ja pyöräily. Vastaajia pyy-

dettiin antamaan kilometreinä sopiva pituus reitille, joita he haluaisivat. Vaelluk-

sen osalta yleisin vastaus oli 20 kilometriä ja vastausten keskiarvo 49 kilomet-

riä. Melontareittien kohdalla yleisin vastaus oli 30 kilometriä ja vastausten kes-

kiarvo 42,3 kilometriä. Pyöräilyreittien kohdalla yleisin vastaus oli 50 kilometriä 

ja vastausten keskiarvo oli 75,6 kilometriä.     

 

Reitteihin liittyen kysyttiin myös olisiko käyttäjät kiinnostuneita niin sanotuista 

multiaktiviteettireiteistä. Multiaktiviteettireitillä tarkoitetaan kahden tai useamman 

lajin tai aktiviteetin yhdistelmäreittiä. Vastaajista 71 prosenttia olisi kiinnostunut 

multiaktiviteettireiteistä. Lajeina vaellus ja melonta erottuivat selkeästi muista. 

Seuraavina eniten vastauksia sai pyöräily ja maastopyöräily (kuvio 12). 
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 Vaellus 1. sija 

 Sauvakävely 

 Melonta 2. sija 

 Pyöräily 

 Maastopyöräily 3.sija 

 Maastoratsastus 

 Jokin muu, mikä? 

 En ole kiinnostunut multiaktiviteettireiteistä 

 

Kuvio 12. Suosituimmat lajit multiaktiviteettireitteihin, n=299 

 

Kuviosta 12 käy ilmi mitkä ovat suosituimmat lajit multiaktiviteetti reitteille. Tau-

lukon perusteella halutaan vaelluksen ja melonnat yhdistelmäreittejä. Näiden 

kahden lajin lisäksi myös pyöräilyä haluttaisiin mukaan multiaktiviteettireitteihin. 

Tämän kohdan jokin muu -osion vastauksista nousi esiin eniten kannatusta 

saaneena lajina soutu. Soutua haluttaisiin toisena vesillä liikkumisen muotona 

vaihtoehdoksi melonnalle.  

 

6.6  Vierailut Pohjois-Karjalan virkistysreitistöllä 

 

Kyselyssä kysyttiin vastaajilta heidän vierailukerroista Pohjois-Karjalan virkistys-

reitistölle ja luontomatkailukohteisiin viimeisen 12 kuukauden ajalta. Vastaajista 

15,4 prosenttia oli käynyt päiväretkellä 1-2 kertaa viimeisen vuoden aikana. 

31,4 prosenttia vastanneista oli käynyt 3-5 kertaa ja 19,4 prosenttia vastanneis-

ta 6-10 kertaa. Yli kymmenen kerran kävijöitäkin oli 27,1 prosenttia. Tämän mu-

kaan virkistysreitistöllä ja luontomatkailukohteissa käydään eniten siis 3-5 ker-
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taa ja yli kymmenen kertaa vuodessa (kuvio13). Tämä tulos tukee myös edellä 

mainittua kohtaa, jossa kävijät arvioivat omaa harrastamisaktiivisuuttaan. Siinä 

42 prosenttia piti itseään keskivertoharrastajana ja 36,3 prosenttia aktiivikävijä-

nä. 

 

 

 1-2 viimeisen 12 kk aikana 

 3-5 viimeisen 12 kk aikana 

 6-10 viimeisen 12 kk aikana 

 Yli 10 kertaa viimeisen 12 kk aikana 

 En ole käynyt 

 

Kuvio 13. Päiväretkien vierailu määrät viimeisen 12kk ajalta Pohjois-Karjalan 

virkistysreitistölle, n=299 

 

Seuraavassa kohdassa kysyttiin kuinka moni vastaajista oli käynyt viimeisen 

vuoden aikana vähintään yhden yön vierailulla. Vastanneista 34,1 prosenttia oli 

käynyt yhdestä kahteen kertaa ja 17,1 prosenttia vastanneista kolmesta kuu-

teen kertaa viimeisen vuoden aikana vähintään yhden yön kestäneellä vierailul-

la Pohjois-Karjalan virkistysreitistöllä ja luontomatkailukohteissa. kuudesta 

kymmeneen kertaa oli käynyt kuusi prosenttia vastanneista ja yli 10 kertaa käy-

neitä oli neljä prosenttia vastanneista. Kysyimme myös jatkokysymyksenä vie-

railullaan yöpyneille, käyttivätkö he maksutonta vai maksullista majoitusta. Mak-

suttomassa majoituksessa majoittui 38,4 prosenttia (113 kpl) vastanneista ja 

maksullisessa majoituksessa 23,8 prosenttia (70kpl) vastanneista.  
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6.7 Matkaseurue 

 

Yleisin matkaseurue Pohjois-Karjalan virkistysreitistöllä ja luontomatkailukoh-

teissa kyselyyn vastanneiden mukaan koostuu perheenjäsenistä. Melkein puo-

let vastanneista, 44,7 prosenttia, vastasi matkaseurueensa koostuneen omista 

perheenjäsenistä. Seuraavaksi suosituin seurue koostui ystävistä. Ystävän tai 

ystävien kanssa luonnossa liikkui 18,3 prosenttia vastanneista. Kolmanneksi 

suosituin vastaus oli, liikuin yksin. Yksin liikkujia oli 13 prosenttia vastanneista. 

Seuraavasta kuviosta selviää kaikki muutkin vaihtoehdot matkaseurueista (ku-

vio 14). 

 

 

 Liikuin yksin 

 Oman perheen jäsenistä 

 Muista sukulaisista 

 Ystävistä 

 Työtovereista 

 Koululuokasta 

 Päiväkotiryhmästä 

 Opiskelijaryhmästä 

 Eläkeläisryhmästä 

 Ohjelmapalveluyrityksen asiakkaista 

 Kerhon, yhdistyksen tms. jäsenistä 

 Jostakin muusta, mistä?  

 

Kuvio 14. Yleisin matkaseurue Pohjois-Karjalan virkistysreitisöllä, n=300 
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Matkaseurue koostuu siis useimmiten oman perheen jäsenistä. Tästä voisi teh-

dä johtopäätöksen, jonka mukaan kannattaisi jatkossa panostaa reitteihin ja 

kohteisiin, jotka soveltuvat koko perheelle. Tällaisia perhematkailukohteita on jo 

olemassa, mutta näyttää siltä, että niiden suosio kasvaa ja ihmiset haluavat liik-

kua luonnossa koko perheen voimin. Näin ollen myös perheen pienimmät ja 

vanhimmat tulee ottaa huomioon reittien ja kohteiden suunnittelussa. Toisaalta 

oman perheen jäsenistä koostuva seurue voi koostua myös pariskunnasta. Tätä 

voisi peilata kyselyn vastaajien ikärakenteeseen, jossa eniten vastaajista oli 

syntynyt 1980 -luvulla.  

 

6.8 Tyytyväisyys reitistön palveluihin, rakenteisiin ja ympäristöön 

 

Vastaajilta kysyttiin mielipidettä virkistysreitistön ja luontomatkailukohteiden pal-

velujen, rakenteiden ja ympäristön kunnosta. Vastaajia pyydettiin antamaan 

mielipiteet 19 eri asiaan liittyen reitistöön ja luontomatkailukohteisiin. Vastaus 

annettiin kuusiportaiseen asteikkoon, joka jakautui seuraavasti, erittäin huono, 

melko huono, keskinkertainen, melko hyvä, erittäin hyvä ja en osaa sanoa. Mel-

ko hyvä on selkeästi taso jolla maakunnan virkistysreitistö ja luontomatkailukoh-

teet ovat. Ainostaan kolme kohtaa sai muun tason yleisimmäksi. Muutamassa 

kohdassa myös en osaa sanoa sai prosentuaalisesti melko paljon vastauksia, 

tämä johtuu siitä, että vastaajalla ei ole ollut kokemuksia juuri tästä palvelusta 

tai rakenteesta. Taulukosta 2 ilmenee kysytyt palvelut, rakenteet ja ympäristöön 

liittyvät asiat ja niiden saama tulos. 

 

Ainoa kohta, joka vastaajien mukaan on erittäin hyvää, on reitistön maiseman 

vaihtuvuus. Telttapaikkojen kohdalla eniten vastauksia sai en osaa sanoa. Kes-

kinkertaiseksi arvioitiin maakunnan reitistön merkityt juomavedenottopaikat. Il-

meisesti paikkojen vähyys ja niiden puutteelliset karttamerkinnät aiheuttivat tä-

män kohdan jäämisen keskinkertaisen tasolle.  
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Taulukko 2. Vastaajien mielipiteet palveluista, rakenteista ja ympäristöstä Poh-

jois-Karjalan virkistysreitistöstä 

 

Kysymys 
erittäin 
huono,  

melko 
huono,  

keskin-
kertainen,  

melko 
hyvä,  

erittäin 
hyvä,  

en 
osaa 

sanoa  

Vastaajien 
määrä 

Pysäköintipaikat 2,3 % 3,3 % 20,3 % 40 % 26 % 8 % 300 

Tiestö 1,7 % 7 % 30 % 45,7 % 11,7 % 4 % 300 

Maantienvarsien 
opasteet 

4 % 12 % 32,3 % 35,7 % 11,7 % 4,3 % 300 

Reittien opastetaulut 2 % 11,3 % 24,7 % 39,7 % 16,3 % 6 % 300 

Kartat 2,3 % 11,7 % 18 % 42,3 % 17,7 % 8 % 300 

Polkureitistö 1,3 % 3,7 % 20,3 % 46,3 % 22 % 6,3 % 300 

Polkuviitoitukset 2 % 9 % 20 % 43,3 % 19 % 6,7 % 300 

Tulentekopaikat 1,7 % 3,3 % 16 % 39,7 % 31 % 8,3 % 300 

Polttopuut tulipaikoilla 3,7 % 9 % 16 % 35,7 % 25,7 % 10 % 300 

Laavut, kodat ym. 1,7 % 3,7 % 17,3 % 39,3 % 29 % 9 % 300 

Yleisökäymälät 2,3 % 11,3 % 23,7 % 34 % 17 % 11,7 % 300 

Jätehuollon toteutus 
ja opastus 

3 % 8,7 % 25,3 % 35,7 % 14 % 13,3 % 300 

Merkityt juomave-
denottopaikat 

8,7 % 19,7 % 26,7 % 18,7 % 4,7 % 21,7 % 300 

Telttailupaikat 3 % 9 % 23 % 27 % 7,7 % 30,3 % 300 

Luontokeskusten tms. 
palvelut 

3 % 4,3 % 12,3 % 31,7 % 19,7 % 29 % 300 

Yleinen turvallisuus 1,3 % 1 % 14,7 % 42,3 % 31,7 % 9 % 300 

Yleinen siisteys 1,3 % 2,3 % 15,7 % 46,7 % 28,7 % 5,3 % 300 

Maiseman vaihtele-
vuus 

0,7 % 2 % 10,3 % 34 % 48,7 % 4,3 % 300 

Metsämaiseman hoito 4,3 % 15,3 % 16 % 37,7 % 18,3 % 8,3 % 300 
 

        

         

         

Taulukon mukaan maakunnan rakenteiden ja palveluiden yleinen taso on siis 

melko hyvä. Taulukosta voi kuitenkin havaita joidenkin kohtien osalta hajontaa 

myös huonompaan tai keskinkertaisempaan suuntaan. Näistä selkeästi esiin 

nousee tienvarsiopasteet, reittien opastetaulut ja kartat reitistöstä. Myös reitis-

tön varrella olevat yleisökäymälöiden kunnossa on havaittavissa muutosta myös 

keskinkertaisempaan suuntaan. Vastaajien mielestä polttopuut tulipaikoilla ja 

laavut ja kodat ovat maakunnan reitistöllä erittäin hyvin hoidettuja.  
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Vastaajilta kysyttiin myös heidän kokonaistyytyväisyyttä Pohjois-Karjalan virkis-

tysreitistöihin ja luontomatkailukohteisiin. Vastanneista 65,7 prosenttia kertoo 

olevansa melko tyytyväinen maakunnan virkistysreitistöihin ja luontomatkailu-

kohteisiin kokonaisuudessaan. 19 prosenttia vastanneissa oli puolestaan erit-

täin tyytyväinen kokonaisuuteen. Näin ollen noin 85 prosenttia vastanneista on 

joko tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen Pohjois-Karjalan virkistysreitistöön. 

 

Kysyimme myös reitistön ja luontomatkailukohteiden käyttäjiltä minkälaisia 

maksullisia palveluita he kaipaisivat. Ykkösiksi nousivat ruokapalvelut ja majoi-

tuspalvelut. Vastanneista 55,5 prosenttia haluaisi ruokapalveluita reitistön ja 

luontomatkailukohteiden yhteyteen. Majoituspalveluita haluaisi 49,2 prosenttia 

vastanneista. Muista palveluista eniten kannatusta saivat kuljetuspalvelut, mul-

tiaktiviteettipaketit ja välinevuokrauspalvelut (kuvio 15). 
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 Majoituspalvelut 2. sija 

 Ruokapalvelut 1. sija 

 Kuljetuspalvelut 3. sija 

 Opastuspalvelut 

 Ohjelmapalvelut 

 Multiaktiviteettipaketit (usean harrastusmuodon yhdistelmäretki, esim melon-
ta+vaellus) 

 Välinevuokrauspalvelut, mitä välineitä?  

 Retkeilytapahtumat (esim. retkiviikot) 

 Mobiiliopastus (esim. matkapuhelimella saatavaa tietoa reiteistä ja kohteista) 

 Muuta, mitä? 

 En halua käyttää maksullisia palveluita 

 

Kuvio 15. Mitä maksullisia palveluita halutaan Pohjois-Karjalan virkistysreititien 

yhteyteen, n=299 

 

Ruoka- ja majoituspalveluita haluttaisiin lisää reittien yhteyteen. Multiaktiviteetti-

reitit ovat selvästi nousussa ja välinevuokrausta halutaan myös. Välinevuokra-

usta haluttaisiin varsinkin melonta varusteisiin. Muuta, mitä, kohdassa esiin 

nousi myös karttojen kysyntä. Ihmiset olisivat valmiita hankkimaan hyviä opas-

karttoja reiteistä ja kohteista.  

 

 

6.9 Vapaaehtoinen käyttäjämaksu 

 

Reitistön käyttäjiltä haluttiin tietoa heidän valmiudestaan maksamaan vapaaeh-

toista käyttäjämaksua virkistysreitistöjen ja luontomatkailukohteiden käytöstä. 

Tarkoituksena olisi, että nämä käyttäjien maksamat summat käytettäisiin reitis-
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tön ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kysyimme käyttäjiltä mielipidettä kahteen 

erilaiseen käyttäjämaksuun, kertamaksuun ja kausimaksuun. Kertamaksu voisi 

olla mahdollisesti jonkinlainen lipaskeräystyyppinen keräys, jossa käyttäjä voisi 

antaa haluamansa summan esimerkiksi vaellusreitin lähtöpaikoilla sijaitseviin 

rahalippaisiin. Kausimaksun, joka kattaisi koko kalenterivuoden, kohdalla mak-

sun voisi suorittaa samalla tavoin kun valtion kalastuksenhoitomaksun maksa-

minen tapahtuu, maksun ollessa siis vapaaehtoinen. Maksu suoritettaisiin tilille 

tai esimerkiksi johonkin reitistöllä sijaitsevaan luontotaloon tai luontokeskukseen 

ja siitä saisi vastineeksi todistuksen maksusta. 

 

Kysymykseen vastanneista 46,2 prosenttia, eli lähes puolet, olisivat valmiita 

maksamaan vapaaehtoista käyttäjämaksua. Vastanneista 29,1 prosenttia ei 

osannut sanoa olisivatko he valmiita maksamaan käyttäjämaksua. Kertamaksun 

kannattajia oli 22,1 prosenttia vastanneista. Kyselyyn sai myös antaa oman 

mielipiteensä summasta, joka käyttäjän mielestä olisi oikean suuruinen kerta-

maksulle. Yleisin vastaus kertamaksun summasta oli 5 euroa ja kaikkien vasta-

usten keskiarvo oli 10,85 euroa. Kausimaksua olisi valmis maksamaan 24,1 

prosenttia vastanneista ja heidän mielestään sopiva summa olisi 20 euroa yh-

destä kalenterivuodesta. Kausimaksujen summien keskiarvoksi tuli 25,20 euroa 

(kuvio 16). 
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Kuvio 16. Vapaaehtoisen käyttäjämaksun maksuhalukkuus ja määrä, n=299 

 

Melkein puolet kyselyyn vastanneista reitistön käyttäjistä olisivat halukkaita 

maksamaan vapaaehtoista käyttäjämaksua. Tämä kysymys oli yksi tärkeimmis-

ta kyselyn kohdista ja vastaus on erittäin varteenotettava. Käyttjämaksuista 

saadut tuotot menisivät reittien kehittämiseen ja ylläpitoon. Tämä kertoo siitä, 

että käyttäjät haluisivat osallistua reittien ylläpitoon ja siihen, että maakunnan 

asukkaille virkistysreitistöt ovat tärkeitä ulkoilukohteita.  

 

 

6.10 Tietolähteet Pohjois-Karjalan virkistysreitistöstä ja luontomatkailu-
kohteista 

 

Kyselyyn vastanneista 68,5 prosentille reitistöt olivat heille entuudestaan tuttuja. 

Seuraavaksi yleisin tapa saada tietoa reitistöstä on kuulla niistä tuttavilta, ystä-

viltä tai sukulaisilta. Metsähallituksen internetsivut olivat seuraavaksi suosituin 

lähde mistä tietoa saadaan. Oppaat ja Pohjois-Karjalan vaellusreittejä esittelevä 

www.vaellus.info -sivusto olivat yleisiä lähteitä, joista etsitään tietoa reiteistä ja 

kohteista. Kuviossa 17 on esitelty muut lähteet ja paikat, joista tietoa haetaan.  

 Kyllä, kertamaksun määrä 
Moodi 5 €, keskiarvo 10,85 € 

 Kyllä, kausimaksun/vuosi määrä 
Moodi 20 €, keskiarvo 25,20 €  

 En ole valmis maksamaan 

 En osaa sanoa 
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 Ovat entuudestaan tuttuja 

 Metsähallituksen luontokeskuksesta tai asiakaspalvelupisteestä 

 Metsähallituksen www -sivuilta ( www.metsa.fi tai www.luontoon.fi) 

 www.vaellus.info -sivuilta 

 www.visitkarelia.fi -sivuilta 

 Sosiaalisen median kautta (esim. Facebook, keskustelupalstat), mistä? 

 Esitteistä 

 Oppaista (Pohjois-Karjalan vaellusreittiopas, Koli-opas, Outdoor Karelia 
Finland-opas) 

 Paikallisesta matkailutoimistosta tai matkailuinfosta 

 Alueen yrityksiltä 

 Tuttavilta, ystäviltä tai sukulaisilta 

 TV/radio/lehdet 

 Muualta, mistä? 

 

Kuvio 17. Mistä haetaan tietoa Pohjois-Karjalan virkistysreitistön kohteista, 

n=298 

 

Vastanneista yli 80 prosenttia oli kotoisin Pohjois-Karjalasta, joten tulos siitä 

että, noin 69 prosentille vastanneista maakunnan kohteet ovat olleet ennalta 

tuttuja. Seuraavaksi eniten tietoa saadaan niin sanotusti puskaradion kautta eli 

tuttavilta ja kavereilta. Seuraavana tulee sähköiset internet-lähteet. Oppaat ja 

esitteet ovat myös suosittuja tietolähteitä. Sosiaalisen median osalta suosituin 

tietolähde oli Facebook. Muualta, mistä kohdassa esiin nousi paikalliset sano-

malehdet.  
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7 Yhteenveto 

 

Kävijäkysely oli kokonaisuudessaan onnistunut. Vastaajarakenteeksi saatiin 

juuri sellainen joukko, jota toimeksiantajan kanssa alun perin halusimmekin. 

Kysely tavoitti aktiiviset Pohjois-Karjalan virkistysreitistön käyttäjät. Ainoana 

pienenä negatiivisena asiana, koskien vastaajarakennetta, voisi nostaa esiin 

alueellisen jakauman. Yli 80 prosenttia vastanneista oli kotoisin Pohjois-

Karjalasta. Toimeksiantajan tarpeiden mukaan olisimme halunneet hieman 

enemmän ulkopaikkakuntalaisten mielipiteitä. Näillä mielipiteillä olisi ollut suuri 

merkitys matkailullisesti. Ulkopaikkakuntalaisten tiedot esimerkiksi vierailuker-

roista maakunnan reitistöltä olisi kertonut reitistön vetovoimaisuudesta matkai-

lun kannalta. Toimeksiantajan kanssa olemme kutienkin tyytyväisiä vastaajara-

kenteeseen.  

 

Kyselyn tulokset ovat mielestäni erittäin luotettavia. Tulokset ovat samansuun-

taisia verrattuna valtakunnallisiin LVVI 2 ja Sulka II -tutkimuksien tuloksiin. Suu-

rin osa kyselyyn vastanneista oli joko keskiverto- tai aktiiviharrastajia, jotka oli-

vat vierailleet keskimäärin noin kymmenen kertaa maakunnan virkistysreitistöllä 

viimeisen vuoden aikana. Kysely tavoitti siis aktiiviset reitistön käyttäjät, joilla on 

paljon kokemusta eri reiteistä ja kohteista. Kyselyn tulokset kärkikohteista ja -

reiteistä vahvistivat entisestään tietoja ja olettamuksia maakunnan kiinnosta-

vimmista kohteista.  Kaikki edellä mainitut seikat kertovat tulosten luotettavuu-

desta ja kyselyn onnistumisesta.   

 

Kärkikohteiden ja -reittien osalta kyselyn tulokset eivät välttämättä olleet yllättä-

viä. Tulokset koskien suosituimpia reittejä ja kohteita vahvistivat entisestään 

olettamuksia ja kokemuksia maakunnan kärkireiteistä. Kuten kartasta (kuva 1) 

voi huomata, maakunnan kärkireitit ja kohteet sijoittuvat kansallispuistojen ja 

luonnonsuojelualueiden yhteyteen. Maakunnan kärkikohteen Kolin merkitys on 

valtava. Koli itsessään valittiin suosituimmaksi kohteeksi. Kolilta löytyy maakun-

nan kiinnostavin kesäaikainen retkeilytapahtuma. Kolin vaaramaisemissa kier-

tää suosituin 2-3 päivän vaellusreitti Herajärven kierros. Kolin alueen pyöräily-

reitit valittiin myös maakunnan kiinnostavimmiksi.  
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Kuva 1. Pohjois-Karjalan kärkireittikohteet käyttäjäkyselyn mukaan © Affecto 
Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L8577/10 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2012 
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Uusia reittejä maakuntaan halusi noin 40 prosenttia vastanneista. Uusista rei-

teistä eniten haluttiin rengasreittejä, multiaktiviteettireittejä ja taajamien lähei-

syyteen lyhyitä luontopolkuja. Varsinkin Joensuun läheisyyteen haluttaisiin ly-

hyitä luontopolkuja, muun muassa Pielisjoen ja Pyhäselän maisemiin. Tämä 

tiedon voi vahvistaa myös valtakunnallisen LVVI2 -tutkimuksen tiedoilla, joiden 

mukaan lähes kaksi kolmesta lähiulkoilukerrasta tehdään oman kunnan alueella 

ja ne ovat kestoltaan yleisimmin yhdestä kahteen tuntia. Pyöräily ja maastopyö-

räily ovat nousemassa suosituiksi harrastuksiksi. Kyselyn mukaan maastopyö-

räilyreittejä haluttaisiin lisää koko maakunnan alueelle. Sulka II selvityksen mu-

kaan yli kuudestatuhannesta vastaajasta 40 prosenttia haluaisi harrastaa tule-

vaisuudessa enemmän pyöräilyä. Näin ollen pyöräily ja maastopyöräily näyttäi-

sivät olevan nousevia lajeja koko maassa.  

 

Kyselyn mukaan maakunnan reitistöllä vieraillaan yleensä päiväretkellä. Päivä-

retkiä kertyy vuodessa yleisemmin noin kymmenen. Tätä tietoa voi verrata 

LVVI2- ja Sulka II -tutkimuksiin. Niiden mukaan retkeilyä ja erävaellusta harras-

tetaan keskimäärin 5-10 kertaa vuodessa. Vähintään yhden yöpymisen sisältä-

viä retkiä tehdään myös jonkin verran, yleensä kahdesta kuuteen kertaa vuo-

dessa. Nämä tiedot tukevat kyselyn kohtaa, jonka mukaan kaksi kolmasosaa 

kyselyyn vastanneista pitää itseään joko keskiverto- tai aktiiviharrastajana. Poh-

jois-Karjalan virkistysreitistöllä käydään eniten oman perheenjäsenien kanssa.  

 

Kyselyyn vastanneista noin 50 prosenttia olisi halukas maksamaan vapaaeh-

toista käyttäjämaksua. Yleisimmiksi vastauksiksi saatiin kertamaksun osalta viisi 

euroa ja kausimaksun osalta 20 euroa. Kuten jo kyselyssä kerrottiin, nämä va-

paaehtoiset käyttäjämaksut menisivät reittien kehittämiseen, jota myös vastaa-

jat edellyttivät. Reiteistä traileiksi -hanke toteutti samaan aikaan tämän kyselyn 

kanssa yhden kärkireiteistä eli Herajärven kierroksen käyttäjäkyselyn. Myös 

Herajärven kierroksen käyttäjistä lähes 70 prosenttia olisi valmis maksamaan 

vapaaehtoista käyttäjämaksua ja näin auttamaan reitin ylläpitoa. (Heinonen & 

Juvonen 2012) 

 

Yleisesti katsoen kyselystä jää pääosin mieleen se, että käyttäjät ovat kokonai-

suudessaan tyytyväisiä maakunnan virkistysreitistöön. Vastaajista noin 85 pro-
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senttia vastasi olevan melko tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen maakunnan vir-

kistysreitistöön kokonaisuudessaan. Kysely toteutettiin www.luontoon.fi ja 

www.vaellus.info –sivustoilla. Nämä sivustot saivat myös hyvää palautetta ky-

sellyssä.  Metsähallituksen kohteita esittelevä luontoon.fi -sivusto sai kiitosta 

laajuudestaan, monipuolisuudestaan ja ajantasaisuudestaan. Käyttäjät jäivät 

kuitenkin kaipaamaan sivustolle karttoja. Pohjois-Karjalan kohteita esittelevä 

vaellus.info -sivusto sai kiitosta kattavuudestaan, selkeydestään ja helppokäyt-

töisyydestään sekä kartoista.  

 

Kyselyllä saatiin toimeksiantajalle kattava aineisto maakunnan virkistysreitistöis-

tä. Aineisto tukee jo ennalta tiedettyjä asioita, kuten mitkä ovat maakunnan kär-

kireitit ja kiinnostavimmat luontomatkailukohteet. Kyselyllä saatiin myös arvo-

kasta tietoa reiteistä, jotka eivät ole enää hyvässä kunnossa. Näillä tiedoilla 

toimeksiantaja ja maakunnan reittien ylläpitäjät voivat alkaa miettiä jatkotoimen-

piteitä reittien kunnostamiseen ja mahdollisiin reittien lakkauttamisiin sekä mah-

dollisten uusien reittien suunnitteluun. 

 

Seuraavassa muutamia sitaatteja suoraan kävijäkyselyn vapaa sana -osioista. 

Eräs maakunnasta kotoisin oleva reitistön käyttäjä kommentoi reitistöjen ylläpi-

toasiaa seuraavasti. 

Olemassa olevan infran ylläpitoon pitäisi löytää rahat yhteiskunnan kuk-
karosta. Jos kerran ylläpidetään moottoriteitä, rataverkostoa ja vaikka 
mitä, niin kyllä myös retkeilyn varustusta tarvitaan. Ne tarjoavat mitä 
mainiointa virkistystä ja lepoa ja retkeilyn hyödyt näkyvät varmasti kan-
santerveydessä ja ympäristön kasvatuksessa.  

 

Myös painavana seikkana nousi esille reitistöjen peruskunnostuksen tarve, li-

säksi toivottiin entistä parempia opasteita ja reittimerkintöjä. ”Ylläpito ja huolto 

yhtenäiseksi, rumat rakenteet korjattava. Kaunis esteettömyys, roskaton retkeily 

ja luonnon kunnioitus myös huoltoratkaisuissa”, oli erään käyttäjän napakka 

mielipide.  

 

Sulka II -selvityksen asiantuntijakyselyiden mukaan ulkoilun edistämiseen 

suunnattujen talousresurssien riittävyys koskien ylläpitoa, kunnostusta ja suun-

nittelu- kehittämistyötä on joko tyydyttävää tai heikkoa. Tämä seikka on tiedos-

tettu myös Pohjois-Karjalassa ja tässä kyselyssä saatiinkin arvokkaita mielipitei-
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tä ja ehdotuksia asian kannalta. Muun muassa juuri vapaaehtoisen käyttäjä-

maksun maksuhalukkuus oli ehkä yksi arvokkaimmista tiedoista mitä kyselyllä 

saatiin.  

8 Pohdinta 

 

Tällä opinnäytetyöllä on toimeksiantajalle todellista hyötyä, sillä se on osa Rei-

teistä traileiksi -hanketta ja sen alkuperäistä hankesuunnitelmaa. Sähköinen 

kävijäkysely toteutettiin toimeksiantajan antamien ohjeiden mukaan, jotta siitä 

saataisiin oikeanlaisia tuloksia. Kyselyn vastaukset käytiin tarkasti läpi toimek-

siantajan kanssa ja niitä tullaan hyödyntämään hankkeen kehittämistehtävissä. 

Tarkoituksena oli saada käyttäjiltä konkreettisia kehittämisehdotuksia Pohjois-

Karjalan virkistysreitistöstä ja niitä myös saatiin.  

 

Kyselyn tuloksia ei ristiintaulukoitu. Kyselyssä kysyttiin taustatietoja ja niiden 

avulla olisi voinut tehdä ristiintaulukointia, mutta toimeksiantajan tarpeiden mu-

kaan ristiintaulukointia ei tehty. Toimeksiantajalle riitti suorat jakaumat kyselyn 

tuloksista. Tulokset jäävät toimeksiantajalle, joten ristiintaulukointia voi suorittaa 

jälkikäteen, jos niin katsotaan olevan tarpeellista. Kyselyn tärkeimmät osiot oli-

vat kärkireittien ja -kohteiden nimeäminen sekä vapaaehtoisen käyttäjämaksun 

maksuhalukkuuden selvittäminen. Taustatietojen kysymisen tarkoituksena oli 

saada tietoa siitä, minkälaisia käyttäjiä reitistöllä vierailee ja mistä he ovat kotoi-

sin. Ristiintaulukoinnilla ei katsottu olevan hyötyä tässä vaiheessa. 

 

Kävijäkyselyä suunnitellessa ja kyselylomaketta tehdessä opin tuntemaan maa-

kunnan luontomatkailukohteita ja virkistysreitistöjä aivan uudella tavalla. Huo-

masin reittejä ja kohteita tutkiessani, kuinka valtavan iso ja laaja maakuntamme 

luontomatkailutarjonta on. Olen itsekin jossakin määrin näiden reittien ja kohtei-

den käyttäjä ja sain työni mukana tutustua uusiin mielenkiintoisiin kohteisiin. 

Prosessina kyselyn tekeminen oli yllättävän pitkä. Kyselyä tehtiin melko pitkään 

ja hartaasti, mutta se kyllä kannatti. Kysely valmisteltiin aukottomaksi toimek-

siantajan kanssa. Pieniä hienosäätöjä tehtiin vielä aivan kyselyn julkaisun hetkil-

lä. Toimeksiantajan selkeät tavoitteet ja ohjeistus helpottivat kyselyn tekemistä, 

sillä sain aina hyviä neuvoja, kun niitä tarvitsin.  
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Prosessin aikana pääsin myös osallistumaan Reiteistä traileiksi -hankkeen eri-

laisiin tilaisuuksiin, joissa pääsin näkemään ja kuulemaan maakunnan virkistys-

reitistön asiantuntijoita. Osallistuin muun muassa kävijäkyselyn julkaisutilaisuu-

teen, joka järjestettiin Joensuun Kuhasalossa lokakuussa 2011. Siellä yhdessä 

toimeksiantajan ja työni ohjaajan kanssa esittelimme kyselyn tiedotusvälineille. 

Osallistuin myös kyselyn tulosten julkaisutilaisuuteen huhtikuussa 2012. Tilai-

suus pidettiin Joensuun Pyhäselässä Kalliojärven kierroksen maisemissa. Sain 

tilaisuuksissa hyvää ja rakentavaa palautetta.  

 

Kysely toteutettiin Typala-palautteenkeruu ohjelmalla. Opin käyttämään ohjel-

maa ja sain sitä kautta hyvää kokemusta siitä, mitä tällaisen kyselyn tekeminen, 

seuraaminen ja analysointi vaatii. Alussa Typala-ohjelma aiheutti pieniä vaike-

uksia, mutta pääsin melko nopeasti ohjelmaan sisälle ja lopulta sitä oli melko 

helppo käyttää.  

 

Itse opinnäytetyöprosessi on ollut melko pitkä. Sain aiheen työhön noin vuosi 

ennen työn valmistumista. Matkalla on ollut erilaisia pitkittäviä asioita, joista on 

kuitenkin selvitty kunnialla. Kesän aikana työskentelin melko paljon yksin ja pa-

lavereissa toimeksiantajan kanssa teimme korjauksia ja lisäyksiä kyselylomak-

keeseen. Reiteistä traileiksi -hankkeen muut toimet ja työt aiheuttivat muutamia 

muita viivästyksiä työhöni. Työni aikana oli joitakin hankkeen tilaisuuksia, joihin 

minun tarvitsi tuottaa raportteja ja esityksiä työni etenemisestä ja ennen kaikkea 

kyselyn tuloksista. Nämä työt olivat opinnäytetyö raporttini ulkopuolisia töitä. 

Opinnäytetyön loppuvaiheessa ohjaavan opettajan sairausloma hidasti loppu-

vaihetta jonkin verran.  

 

Koko prosessia ajatellen tekisin toisin tai toimisin erilailla kyselyn valmisteluvai-

heessa. Tämä vaihe oli liian pitkä ja johtui osittain kesälomista. Uskon, että sa-

manlaisen kyselyn voisi valmistella paljon nopeammin, jos kaikki kyselyyn osal-

listuneet tahot olisivat olleet kokoajan tavoitettavissa. Tällöin kyselylomake olisi 

valmistunut nopeammin ja se olisi saatu mahdollisesti aiemmin julkaistua. Kyse-

ly oli avoinna, eli siihen pystyi vastaamaan, lokakuun puolestavälistä vuoden 
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loppuun. Tätä vastausaikaa olisi voinut olla enemmän kuin kaksi ja puolikuu-

kautta. Tällöin olisimme saaneet enemmän kuin 300 vastausta.  

 

Oli erittäin hienoa päästä osallistumaan maakunnan virkitysreitistön kehittämi-

seen tämän kyselyn toteuttamisen kautta. Tiedän, että nämä tulokset ovat ar-

vokkaita Reiteistä traileiksi -hankkeelle. Tekemäni kysely oli ensimmäinen laa-

tuaan ja oli hienoa saada tehdä kyselystä sellainen, että sitä voidaan käyttää 

myös jatkossa. 
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Reiteistä Traileiksi kysely 2011 

Tällä käyttäjäkyselyllä kerätään syksyn 2011 aikana tietoa Pohjois-Karjalan vir-
kistysreitistöjen ja luontomatkailukohteiden kehittämiseksi. Kysely koskee vael-
lusreittejä, melontareittejä sekä pyöräily- ja maastopyöräilyreittejä. Toivomme 
sinun vastaavan lomakkeen kaikkiin kysymyksiin huolellisesti. Kyselyssä on 32 
kohtaa, joihin vastaaminen vie noin 15 minuuttia. 

Vastaajien kesken arvomme Pohjois-Karjalan vaellusreittioppaita, Karelia à la 
carte -kirjoja sekä Iloinen luonnostaan -paitoja. Osallistuaksesi arvontaan jätä 
yhteystietosi kyselyn loppuun (niitä ei käytetä vastaajien yksilöimiseen).  

Kysely on osa Reiteistä traileiksi - Karjalan kierros luontomatkailun suuntaajana -
hankkeen suunnittelutietojen keruuta sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakou-

lun opiskelija Joonas Härkösen opinnäytetyötä. 

Kyselyn tulokset julkaistaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sivuilla 
www.pohjois-karjala.fi/reittihanke  

Lisätietoa reiteistä ja kohteista: 

Pohjois-Karjalan vaellusreitit www.vaellus.info 

Metsähallitus luontopalvelut www.luontoon.fi  

 

 

 

 

 

 

Reiteistä Traileiksi - Karjalan Kierros luontomatkailun suuntaajana -hanke on Euroopan 

  

http://typala.ncp.fi/typala/www.pohjois-karjala.fi/reittihanke
http://www.vaellus.info/
http://www.luontoon.fi/Sivut/Default.aspx
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aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama. Tuen on myöntänyt Pohjois-Karjalan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen päätoteuttaja on Pohjois-Karjalan maakunta-
liitto ja osatoteuttaja on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. 

Kyselyä täyttäessäsi käytä eteen- tai taaksepäin liikkuessasi kyselyn 
omaa painiketta, joka löytyy aina kysymyksen alapuolelta. Väl-
tä tietokoneesi nuolinäppäimien käyttöä, koska se saattaa aiheuttaa häi-
riötä kyselyn toiminnalle. Suositeltavat selaimet Internet Explorer ja Mo-
zilla Firefox.  

 

 

 

 

1.   Mitkä ovat mielestäsi Pohjois-Karjalan kiinnostavimmat luontomatkai-
lukohteet? 

(Valitse mielestäsi kolme tärkeintä kohdetta) 
 

 

     

Kolin kansallispuisto  

Mujejärven virkistysalue  

Patvinsuon kansallispuisto  

Petkeljärven kansallispuisto  

Peurajärven virkistysalue  

Ruunaan retkeilyalue  

Jokin muu, mikä?  

Jokin muu, mikä?  

Jokin muu, mikä?  

En osaa sanoa  
 

 

 

 

 

2.  Mitkä ovat mielestäsi kiinnostavimmat kesäaikaiset ulkoilutapahtumat 
Pohjois-Karjalassa? 

(Valitse mielestäsi kolme kiinnostavinta tapahtumaa)  
 

 

     

Karelia-Soutu  

Kolin Kierros -maastopyöräilytapahtuma  

Kolin retkiviikko  

Möhkön retkiviikko  

Ruunaan retkiviikko  

Vaarojen Maraton, Koli  
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Jokin muu, mikä?  

Jokin muu, mikä?  

Jokin muu, mikä?  

En osaa sanoa  
 

 

 

 

 

Mitkä ovat mielestäsi Pohjois-Karjalan kiinnostavimmat luontopolut ja 
vaellusreitit? 

(Reitit on ryhmitelty a. pitkiin reitteihin, b. 2–3 päivän reitteihin ja c. päiväreit-
teihin/luontopolkuihin, jotka on jaoteltu myös seutukunnittain) 

 

 

3.  a. pitkät reitit 

(Valitse mielestäsi kolme kiinnostavinta reittiä) 
 

 

     

Karhunpolku, Lieksa–Kuhmo  

Kolinpolku, Kontiolahti–Koli  

Susitaival, Ilomantsi–Lieksa  

UKK-reitti, Koli–Juuka–Nurmes–Valtimo–Vuokatti (Huom! Nurmeksen 

osuus lakkautettu)  

Jokin muu, mikä?  

Jokin muu, mikä?  

En osaa sanoa  
 

 

 

4.  b. 2–3 päivän reitit 

(Valitse mielestäsi kolme kiinnostavin-
ta reittiä) 

 

 

     

Herajärven Kierros, Koli (Lieksa), Kontiolahti ja Eno (Joensuu)  

Jaaman Kierros, Joensuu ja Kontiolahti  

Jänispolku, Tohmajärvi  

Kaltimon Kierto, Eno (Joensuu)  

Oravapolku, Kiihtelysvaara (Joensuu)  

Paimenpojan polku, Tuupovaara (Joensuu)  
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Pirhun Kierto (Tapion taipaleen laajennus Koitajoen Natura 2000 -

alueella), Ilomantsi  

Ruunaan Koskikierros, Lieksa  

Taitajan Taival, Ilomantsi  

Talonpojan Taival, Valtimo  

Tapion Taival, Ilomantsi  

Jokin muu, mikä?  

Jokin muu. mikä?  

En osaa sanoa  
 

 

 

5.  c. päiväreitit ja luontopolut              

Pielisen Karjalan seutukunnan reitit  

(Valitse mielestäsi kolme kiinnostavin-
ta reittiä)  

 

 

     

Kasken Kierros, Kolin kansallispuisto (Lieksa)  

Kuusipolku, Patvinsuon kansallispuisto (Lieksa)  

Mäkrän polku, Kolin kansallispuisto (Lieksa)  

Paaterin polku, Lieksa  

Paimenenpolku, Kolin kansallispuisto (Lieksa)  

Peurajärvi-Mäntyjärven kierto, Nurmes  

Pienen Ritojärven Kierros, Lieksa  

Raesärkät, Nurmes  

Reposuo/Ketunlenkki, Lieksa  

Ruunaan Koskikierros (osa), Ruunaan retkeilyalue (Lieksa)  

Suomunkierto, Patvinsuon kansallispuisto (Lieksa)  

Tetrijärven kierto, Nurmes  

Ukonpolku, Lieksa  

Jokin muu, mikä?  

Jokin muu, mikä?  
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En osaa sanoa  
 

 

 

6.                         

 

c. päiväreitit ja luontopolut              

Joensuun seutukunnan reitit  

(Valitse mielestäsi kolme kiinnostavinta reittiä)  
 

 

     

Ala-Koitajoen erä- ja retkeilyreitti, Ilomantsi ja Eno (Joensuu)  

Jouhtenisen luontopolku, Kontiolahti  

Kalliojärven Kierros, Pyhäselkä (Joensuu)  

Kinttupolku, Liperi  

Kolvananuuron luontopolku, Kontiolahti ja Eno (Joensuu)  

Kontiolahden kirkonkylän luonto- ja kulttuuripolku, Kontiolahti  

Koverojärven aarniometsäpolku, Eno (Joensuu)  

Kuhasalon luontopolku, Joensuu  

Kuikan Kierros, Petkeljärven kansallispuisto (Ilomantsi)  

Outokummun Erä- ja luontokeskus/Särkiselän luontopolku, Outokumpu  

Vekaruksen ulkoilualue/Vekaruksen luontopolku, Tuupovaara (Joensuu)  

Jokin muu, mikä?  

Jokin muu, mikä?  

En osaa sanoa  
 

 

 

7.    

c. päiväreitit ja luontopolut              

Keski-Karjalan seutukunnan reitit  

(Valitse mielestäsi kolme kiinnostavinta reittiä)  
 

 

     Aconitum-kierros, Tohmajärvi  
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Apajalahden luontopolku, Rääkkylä  

Hutsin luontopolut, Kitee  

Kiteen erä- ja riistapolku, Muljula (Kitee)  

Kiteen keskustan luontopolut (Matin polku, yhdyspolku ja Pajarin polku), 

Kitee  

Kemien luontopolku, Tohmajärvi  

Jokin muu, mikä?  

Jokin muu, mikä?  

En osaa sanoa  
 

 

 

 

 

8.  Voisiko jotkin Pohjois-Karjalan luontopoluista tai vaellusreiteistä mie-
lestäsi purkaa tarpeettomina? 

 

 

     

Kyllä, mikä? miksi?  

Kyllä, mikä? miksi?  

Kyllä, mikä? miksi?  

Kyllä, mikä? miksi?  

Ei  

En osaa sanoa  
 

 

 

 

 

9.  Pitäisikö mielestäsi Pohjois-Karjalaan perustaa uusia luontopolkuja, 

vaellusreittejä tai muihin ulkoiluharrastuksiin liittyviä reittejä?  
 

 

     

Kyllä, mitä/minne?  

Kyllä, mitä/minne?  

Kyllä, mitä/minne?  

Ei  

En osaa sanoa  
 

 

 

 

 

10.  Mitkä ovat mielestäsi Pohjois-Karjalan kiinnostavimmat melontareitit? 

(Valitse mielestäsi kolme kiinnostavinta reittiä)  
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Ala-Koitajoki, Ilomantsi ja Eno (Joensuu)  

Jongunjoki, Lieksa  

Jänisjoki, Eno ja Tuupovaara (Joensuu) sekä Tohmajärvi  

Lieksanjoki, Ruunaa (Lieksa)  

Lotokan-Nivanjoen melontareitti, Hammaslahti (Joensuu)  

Pankasaaren reitti, Nurmijärvi–Pankajärvi–Ruunaa, Lieksa  

Pielisjoki, Eno, Joensuu ja Kontiolahti  

Ruunaankosket, Lieksa  

Vaikkojoki, Juuka  

Valtimonjoki, Valtimo ja Nurmes  

Ylä-Koitajoki, Ilomantsi  

Jokin muu, mikä?  

Jokin muu. mikä?  

En osaa sanoa  
 

 

 

 

 

11.    Mitkä ovat mielestäsi Pohjois-Karjalan kiinnostavimmat pyöräilyrei-
tit? 

(Valitse mielestäsi kolme kiinnostavinta reittiä)  
 

 

     

Jaaman Kierros, Joensuu ja Kontiolahti  

Karhunpolku (maastopyöräilyreitti), Lieksa ja Kuhmo  

Kolin pyöräilyreitit, Lieksa ja Kontiolahti  

Pielisen kierto, Lieksa, Eno (Joensuu), Kontiolahti, Juuka ja Nurmes  

Pyhäselän kierto, Joensuu, Rääkkylä ja Liperi  

Jokin muu, mikä?  

Jokin muu, mikä?  

En osaa sanoa  
 

 

 

 

 

12.  Minkä pituiset reitit Pohjois-Karjalan alueella kiinnostavat Sinua? 
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(Merkitse tekstikenttään haluamasi reitin pituus kilometreinä, voit valita 

useamman aktiviteetin)  
 

 

     

Vaellus  

Sauvakävely  

Melonta  

Pyöräily  

Maastopyöräily  

Maastoratsastus  

Jokin muu, mikä?  

Jokin muu, mikä?  

En osaa sanoa  
 

 

 

 

 

13.  Olisitko kiinnostunut multiaktiviteettireiteistä (usean harrastusmuo-
don yhdistelmäreitti, esim melonta+vaellus) Pohjois-Karjalan alueella? 

(Valitse 2-3 aktiviteettia, mitkä Sinua kiinnostaisivat useamman lajin yhdis-

telmäreittinä)  

  
 

 

     

Vaellus  

Sauvakävely  

Melonta  

Pyöräily  

Maastopyöräily  

Maastoratsastus  

Jokin muu, mikä?  

Jokin muu, mikä?  

En ole kiinnostunut multiaktiviteettireiteistä  
 

 

 

 

 

14.  Kuinka aktiivinen virkistysreittien ja luontomatkailukohteiden käyttäjä 
olet? 
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(Merkitse sopiva vaihtoehto) 
 

 

     

Aloittelija/satunnainen kävijä  

Keskivertoharrastaja  

Aktiivikävijä  

En osaa sanoa  
 

 

 

 

 

Kuinka usein olet käynyt Pohjois-Karjalan virkistysreitistöillä tai luonto-
matkailukohteissa viimeisen 12 kuukauden aikana? 

 

 

15.  Päiväretkellä 
 

 

 

1-2  

3-5  

6-10  

Yli 10 kertaa  

En ole käynyt  
 

 

 

16.  Vähintään yhden yöpymisen sisältävällä retkellä  
 

 

 

1-2  

3-5  

6-10  

Yli 10 kertaa  

En ole käynyt  
 

 

 

 

 

17.  Jos yövyit viimeisimmällä käynnilläsi, kuinka monta yötä vietit? 

 (Merkitse tekstikenttään yöpymisvuorokausien määrä)  
 

 

     

Maksuttomassa majoituksessa  

Maksullisessa majoituksessa  

En yöpynyt  
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18.  Jos yövyit maksullisessa majoituksessa, missä yövyit? (Jos et yöpynyt, siirry 

eteenpäin) 
 

 

 
 

 

 

 

19.  Mistä seurueesi pääosin koostui viimeisimmällä käynnilläsi Pohjois-
Karjalan virkistysreitistöllä tai luontomatkailukohteessa? 

(Merkitse parhaiten kuvaava vaihtoehto) 
 

 

     

Liikuin yksin  

Oman perheen jäsenistä  

Muista sukulaisista  

Ystävistä  

Työtovereista  

Koululuokasta  

Päiväkotiryhmästä  

Opiskelijaryhmästä  

Eläkeläisryhmästä  

Ohjelmapalveluyrityksen asiakkaista  

Kerhon, yhdistyksen tms. jäsenistä  

Jostakin muusta, mistä?  
 

 

 

 

 

20.    Mitä mieltä olet palveluista, rakenteista ja ympäristöstä viimeisim-
mällä käynnilläsi Pohjois-Karjalan virkistysreitistöillä tai luonto-
matkailukohteissa?  

(Vastaa jokaiseen kohtaan, jos et käyttänyt palveluja tai rakenteita 
valitse ”en osaa sanoa”) 

 

 

     

  
erittäin 

huono,  

melko 

huono,  
keskinkertainen,  

melko 

hyvä,  

erittäin 

hyvä,  

en 

osaa 

sanoa  

Pysäköintipaikat          

Tiestö          

Maantienvarsien opas-

teet         
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Reittien opastetaulut         

Kartat          

Polkureitistö          

Polkuviitoitukset          

Tulentekopaikat          

Polttopuut tulipaikoil-

la         

Laavut, kodat ym.          

Yleisökäymälät          

Jätehuollon toteutus ja 

opastus          

Merkityt juomave-

denottopaikat          

Telttailupaikat          

Luontokeskusten tms. 

palvelut         

Yleinen turvallisuus         

Yleinen siisteys          

Maiseman vaihtele-

vuus         

Metsämaiseman hoito         
 

 

 

 

 

21.  Kuinka tyytyväinen olet Pohjois-Karjalan virkistysreitistöihin ja luon-
tomatkailukohteisiin kokonaisuudessaan? 

 

 

     

erittäin tyytymä-

tön,  
melko tyytymä-

tön,  
ei kumpaa-

kaan,  
melko tyytyväi-

nen,  
erittäin tyytyväi-

nen  

     
 

 

 

 

 

22.    Mitä maksullisia palveluja haluaisit käyttää vieraillessasi Pohjois-
Karjalan virkistysreitistöillä ja luontomatkailukohteissa? 

(Voit valita useamman) 
 

 

     

Majoituspalvelut  

Ruokapalvelut  

Kuljetuspalvelut  
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Opastuspalvelut  

Ohjelmapalvelut  

Multiaktiviteettipaketit (usean harrastusmuodon yhdistelmäretki, esim 

melonta+vaellus)  

Välinevuokrauspalvelut, mitä välineitä?  

Retkeilytapahtumat (esim. retkiviikot)  

Mobiiliopastus (esim. matkapuhelimella saatavaa tietoa reiteistä ja koh-

teista)  

Muuta, mitä?  

En halua käyttää maksullisia palveluita  
 

 

 

 

 

23.  Olisitko valmis maksamaan vapaaehtoista käyttäjämaksua Pohjois-
Karjalan virkistysreitistöjen ja luontomatkailukohteiden käytöstä, 
jos maksu menisi niiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen? 

(Merkitse tekstikenttään kertamaksun ja kausimaksun määrä euroina)  

  
 

 

     

Kyllä, kertamaksun määrä  

Kyllä, kausimaksun/vuosi määrä  

En ole valmis maksamaan  

En osaa sanoa  
 

 

 

 

 

24.  Mistä olet saanut tietoa Pohjois-Karjalan virkistysreitistöistä ja luon-
tomatkailukohteista? 

(Voit valita useamman) 
 

 

     

Ovat entuudestaan tuttuja  

Metsähallituksen luontokeskuksesta tai asiakaspalvelupisteestä  

Metsähallituksen www -sivuilta ( www.metsa.fi tai www.luontoon.fi)  

www.vaellus.info -sivuilta  

www.visitkarelia.fi -sivuilta  

Sosiaalisen median kautta (esim. Facebook, keskustelupalstat), mistä? 
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Esitteistä  

Oppaista (Pohjois-Karjalan vaellusreittiopas, Koli-opas, Outdoor Karelia 

Finland-opas)  

Paikallisesta matkailutoimistosta tai matkailuinfosta  

Alueen yrityksiltä  

Tuttavilta, ystäviltä tai sukulaisilta  

TV/radio/lehdet  

Muualta, mistä?  
 

 

 

 

 

Kuinka tyytyväinen olet Pohjois-Karjalan reittejä esitteleviin sivuistoihin?  
 

 

25.  Kuinka tyytyväinen olet  www.vaellus.info -sivustoon kokonaisuudes-
saan? 

 

 

     

erittäin tyytymä-

tön,  
melko tyytymä-

tön,  
ei kumpaa-

kaan,  
melko tyytyväi-

nen,  
erittäin tyytyväi-

nen  

     
 

 

 

26.  Kuinka tyytyväinen olet  www.luontoon.fi -sivustoon kokonaisuudes-
saan? 

 

 

     

erittäin tyytymä-

tön,  
melko tyytymä-

tön,  
ei kumpaa-

kaan,  
melko tyytyväi-

nen,  
erittäin tyytyväi-

nen  

     
 

 

 

 

 

27.  Kerro mielipiteesi ja kehitysehdotuksesi www.vaellus.info -sivustosta! 
 

 

 
 

 

28.  Kerro mielipiteesi ja kehitysehdotuksesi www.luontoon.fi -sivustosta! 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.vaellus.info/
http://www.luontoon.fi/Sivut/Default.aspx
http://www.vaellus.info/
http://www.luontoon.fi/Sivut/Default.aspx
http://www.luontoon.fi/Sivut/Default.aspx
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VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 
 

 

29.  Sukupuoli 
 

 

     
Mies  

Nainen  
 

 

 

30.  Syntymävuosi 
 

 

 
 

 

31.  Asuinkuntasi ja postinumero 
 

 

 
 

 

32.  Ammatillinen koulutus 

(Merkitse korkein taso)  
 

 

     

Ammattikoulu  

Opistotasoinen tutkinto  

Alempi yliopisto- tai korkeakoulututkinto  

Ylempi yliopisto- tai korkeakoulututkinto  

Ei ammatillista tutkintoa  
 

 

 

 

 

33.  Voit esittää muita Pohjois-Karjalan virkistysreitistöihin ja luontomat-
kailuun liittyviä ajatuksiasi ja kehittämisideoitasi tähän: (Kerro myös 
missä kohteessa olet viimeksi käynyt ja minkälaiset tuntemukset vie-
railusta jäi)  
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34.  Jätä tähän yhteistietosi arvontaa varten, nimi, osoite ja puhelinnumero 

tai sähköposti.  

(Jos et halua osallistua arvontaan, paina eteenpäin)  
 

 

 
 

 

 

 

  

Kiitos vastauksestasi! Paina lähetä tallentaaksesi vastaukset.  
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Reiteistä Traileiksi -hankkeen julkaisema tiedote kyselyn tuloksista 
 

 
 Pohjois-Karjala luo uutta reitistöjen ylläpitomallia: Tiedote 24.4.2012 Käyttäjät valmiita 
maksamaan virkistyskäytöstä ja luontomatkailusta  
 
Noin 50 prosenttia Pohjois-Karjalan virkistysreitistöjen ja luontomatkailukohteiden käyttä-
jistä olisi valmis maksamaan vapaaehtoista käyttäjämaksua. Maksuhalukkaista puolet kan-
nattaa viiden euron kertamaksua ja puolet 20 euron vuosimaksua.  
 
Noin puolet käyttäjistä on valmiita maksamaan myös ruoka- ja majoituspalveluista. Muista 
maksullisista palveluista kaivataan eniten kuljetuspalveluja, multiaktiviteettipaketteja ja 
välinevuokrausta.  

– Jos vapaaehtoinen maksu tulisi käyttöön, se menisi reittien kehittämiseen. Sitä 
edellyttävät myös kyselyyn vastanneet, toteaa Reiteistä traileiksi -hankkeen pro-
jektipäällikkö Anne-Mari Tiainen. Perusrakenteiden ylläpito on vastanneiden mu-
kaan yhteiskunnan tehtävä.  

 
Tiainen uskoo, että retkeilijöiden maksuhalukkuus pätee muuallakin Suomessa. Pohjois-
Karjalan kyselyn tulokset ovat yhdensuuntaisia muualta saatujen kehittämistoiveiden 
kanssa.  
 
”Olemassa olevan infran ylläpitoon pitäisi löytää rahat yhteiskunnan kukkarosta. Jos kerran 
ylläpidetään moottoriteitä, rataverkostoa ja vaikka mitä, niin kyllä myös retkeilyn varustus-
ta tarvitaan. Ne tarjoavat mitä mainiointa virkistystä ja lepoa ja retkeilyn hyödyt näkyvät 
varmasti kansanterveydessä ja ympäristön kasvatuksessa”, kertoo tyypillinen käyttäjävas-
taus.  
 
Metsätalous tulee liikaa reitistöille  
 
Huoli metsien käytöstä nousi selvästi esille: metsähakkuut, metsätiet ja muut metsänhoi-
dolliset toimenpiteet ovat vähentäneet virkistysarvoja oleellisesti.  
 
”Suurin haaste Pohjois-Karjalassa liittyy virkistyskäytön ja luontomatkailun sekä metsien 
käytön yhteensovittamiseen. Retkeilyreittien varsille pitäisi jättää suojavyöhykkeitä, joita 
ei hakattaisi,” esitetään käyttäjäkommenteissa.  
 
Painavimmin nousi esille reitistöjen peruskunnostuksen tarve, lisäksi toivottiin entistä pa-
rempia opasteita ja reittimerkintöjä.  
 
”Ylläpito ja huolto yhtenäiseksi, rumat rakenteet korjattava. Kaunis esteettömyys, roska-
ton retkeily ja luonnon kunnioitus myös huoltoratkaisuissa.”  
 
Erilaisia vaihtoehtoja toivotaan lisää  
 
Noin 40 prosenttia vastaajista toivoi lisää reittejä. Rengasreitit, multiaktiviteettireitit ja 
taajamien lähellä olevat luontopolut ovat retkeilijöiden toivomuslistalla kolmen kärjessä.  
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Noin 70 prosenttia vastaajista on kiinnostunut multiaktiviteettireiteistä, kahden tai kolmen 
lajin yhdistelmäreiteistä. Suosituin yhdistelmä on vaellus ja melonta.  

– Joensuun läheisyyteen halutaan ennen kaikkea lyhyitä luontopolkuja ja kävelyreit-
tejä. Aktiviteeteista maastopyöräilyreittien tarve eri puolille maakuntaa nousi sel-
västi esille, kertoo kyselytutkimuksen tehnyt Pohjois-Karjalan ammattikorkeakou-
lun opiskelija Joonas Härkönen.  

 
Käyttäjien mielestä vaellusreitin ihannepituus on 20 kilometriä, melontareitin 30 ja pyöräi-
lyreitin 50 kilometriä.  
 
Reittien purkamista ei haluttaisi  
 
Vain kahdeksan prosenttia näki, että joitakin reittejä voisi purkaa tarpeettomina. Useim-
min sellaiseksi nimettiin vähälle käytölle jäänyt ja rapistunut UKK-vaellusreitti.  
Reitistökyselyn vastaajista 85 prosenttia kertoo olevansa melko tai erittäin tyytyväisiä poh-
joiskarjalaisiin virkistysreitistöihin ja luontomatkailukohteisiin kokonaisuutena. Valtaosa 
vastaajista oli pohjoiskarjalaisia.  
 
Pohjois-Karjalassa haettiin ensimmäisenä Suomessa käyttäjiltä tietoa ja ideoita koko alu-
een reitistöjen ja virkistysalueiden kehittämiseksi niiden omistuspohjasta riippumatta. 
Vastauksia saatiin kaikkiaan yli 300 retkeilijältä, joista 2/3 oli melko tai hyvin aktiivisia ret-
keilyn harrastajia.  
 
Kysely reitistöjen ja alueiden käyttäjille kattoi kaikki maakunnan kesäkauden retkeily- ja 
virkistyskohteet sekä reitistöt. Yhteensä Pohjois-Karjalassa on vaellusreittejä noin 1300, 
pyöräilyreittejä noin 2500 ja melontareittejä noin 1000 kilometriä.  
 
Kyselyssä kohteista eniten kiitosta keräsi maakunnan kärkikohde Koli.  
 
Tietolähteille kiitosta ja kehittämisehdotuksia  
 
Kysely toteutettiin www.luontoon.fi ja www.vaellus.info -sivustoilla, joista kysyttiin myös 
käyttäjäpalautetta.  
 
Metsähallituksen kohteita esittelevä valtakunnallinen luontoon.fi -palvelu saa käyttäjiltä 
kiitosta laajuudestaan, monipuolisuudestaan ja ajantasaisuudestaan. Palvelua pidetään 
kattavana retkeilijän tietopankkina. Käyttäjät kaipaavat kuitenkin tarkempia karttoja ja 
esittävät, että mukaan otettaisiin myös muut kuin Metsähallituksen ylläpitämät reitit ja 
rakenteet.  
 
Pohjoiskarjalaisia kohteita esittelevä PK Media Servicen tarjoama Vaellus.info -palvelu saa 
kiitosta kattavuudestaan, selkeydestään ja helppokäyttöisyydestään sekä kartoista.  
 
Sivuston toivotaan laajentuvan. Käyttäjät toivovat myös vaellus.infolta tarkempia karttoja 
ja linkittämistä paikkatietoon. Tärkeimpinä kehittämisasioina nousee esille reitistötietojen 
päivitystarve.  
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Pohjois-Karjalan kärkikohteet kyselyn perusteella  
Kiinnostavimmat luontomatkailukohteet:  
1. Kolin kansallispuisto  

2. Ruunaan retkeilyalue  

3. Patvinsuon kansallispuisto  
 
Kiinnostavin kesäaikainen tapahtuma: Kolin retkiviikko  
Kiinnostavimmat pitkät vaellusreitit:  
1. Karhunpolku  

2. Susitaival  

3. Kolinpolku  
 
Kiinnostavimmat 2-3 päivän reitit:  
1. Herajärven kierros  

2. Ruunaan koskikierros  

3. Taitajan taival  
 
Kiinnostavimmat päiväreitit/Joensuun seutu:  
1. Kolvananuuron luontopolku  

2. Ala-Koitajoen erä- ja retkeilyreitti  

3. Kuikan kierros  

4. Kalliojärven kierros  
 
Kiinnostavimmat päiväreitit/Pielisen Karjala:  
1. Suomunkierto  

2. Ruunaan koskikierros (osa)  

3. Mäkränpolku  
 
Kiinnostavimmat päiväreitit/Keski-Karjala:  
1. Kiteen erä- ja riistapolku  

2. Aconitum-kierros  
 
Kiinnostavimmat melontareitit:  
1. Jongunjoki  

2. Ruunaankosket ja Lieksanjoki  

3. Jänisjoki  
 
Kiinnostavimmat pyöräilyreitit:  
1. Kolin pyöräilyreitit  

2. Karhunpolun maastopyöräilyreitti  

3. Pielisen kierto  
 
LISÄTIETOJA Anne-Mari Tiainen  
projektipäällikkö, Reiteistä traileiksi – Karjalan kierros luontomatkailun suuntaajana -hanke  
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto  
gsm +358 50 443 3336  
e-mail anne-mari.tiainen(at)pohjois-karjala.fi  
www.pohjois-karjala.fi/reittihanke  
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REITEISTÄ TRAILEIKSI -HANKE Reiteistä traileiksi – Karjalan kierros luontomatkailun suuntaaja-
na -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama. Tuen on myöntänyt Poh-
jois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen päätoteuttaja on Pohjois-  
 


