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1 Alkusanat

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Karelia-ammattikorkeakoulu ovat yhdessä toteuttaneet ”Reiteis-
tä traileiksi - Karjalan kierros luontomatkailun suuntaajana” -hanketta 1.8.2010 lähtien. Hanke on 
päättymässä vuoden 2013 loppuun mennessä. Eräänä keskeisimpänä tuloksena hankkeessa on 
selvitetty maakunnallisten ulkoilureitistöjen pysyvän ylläpidon järjestämisen vaihtoehdot ja mah-
dollisuudet. Samassa yhteydessä on käyty laaja keskustelu ja priorisointi maakunnallisista reitis-
töistä. Toisin sanoen, mitkä reitit tulisi ehdottomasti jatkossa ylläpitää ja minkä reittien ylläpidosta 
tulisi osata luopua. Joitakin uusiakin reittejä on esitetty mukaan, mutta näiden perusteet ovat ol-
leet vahvasti matkailulliset ja ne linkittyvät keskeisesti alueen yritystoimintaan. 

Tähän tiivistelmään Keijo Koskinen on koonnut Reiteistä traileiksi -hankkeen kolmen keskeisen 
selvityksen/raportin keskeisen sisällön. Taustalla olevat selvitykset ovat: 
• Osaraportti 1: Kärkireitit ja ylläpidon rahoitusmalli 
• Osaraportti 2: Ylläpidon vaihtoehtoiset toimintamallit
• Osaraportti 3: Monikäyttöreitistöjen sopimusmallit

Tehtyjen selvitysten viesti voidaan kiteyttää kolmeen kokonaisuuteen, jotka ovat
1. Esitetään siirtymistä maakunnalliseen ylläpidon koordinoimiseen seudullisten ja maakun-

nallisten virkistysreittien osalta.
2. On läpikäyty ja priorisoitu laajan toimijakentän kanssa kesäaikaiset ja talviaikaiset maakun-

nalliset kärkireitit.
3. Esitetään tarvittavan maakunnallisen virkistyspalvelujen ylläpidon tarvittava rahoitus.

10.10.2013

Pasi Pitkänen
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
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Luontomatkailu tai ympäristövastuullinen mat-
kailu on nähty sekä kansallisesti että kansain-
välisesti matkailun merkittävimmäksi tulevai-
suuden kasvusuunnaksi. Taustalla vaikuttaa 
mm. ilmastonmuutos, jonka vaikutuksesta ih-
misten asenteet ja samalla kulutustottumukset 
ovat muuttumassa maailmanlaajuisesti aiempaa 
ympäristötietoisemmiksi. Luontomatkailun kehit-
tämisessä haasteena on löytää ja säilyttää ta-
sapaino taloudellisten intressien ja luonnonva-
rojen kestävän hyödyntämisen välillä.

Pohjois-Karjalan matkailun yrityskentälle on lei-
mallista pienyritysvaltaisuus. Esimerkiksi Poh-
jois-Suomeen verrattuna suhteellisen vähäisen 
perusinvestointitason seurauksena maakuntaan 
ei toistaiseksi ole muodostunut todellista matkai-
lun veturikohdetta, jonka hyvinvointivaikutukset 
säteilisivät paikallistasoa laajemmalle. Yritysra-
kenne on muodostunut tämän seurauksena kak-
sijakoiseksi siten, että maakunnan alueella toi-
mii joukko kohtuullisen hyvin menestyviä joko 
taajama- tai lomakeskus -tyyppisiä paikallises-
ti merkittäviä majoituspalveluyrityksiä ja näistä 
suuremmista toimijoista pääsääntöisesti toimin-
nallisesti irrallaan oleva lukumääräisesti suuri 
pienyritysten verkosto. Nykytilanteen ongelma-
kohta on se, että suurempien toimijoiden vapaa-
ajanmatkailuvolyymi ei ole sillä tasolla, että pien-
yritykset – maaseutumatkailu ja ohjelmapalvelut 
– merkittävästi hyötyisivät niiden toiminnasta. 
Pienet toimijat ovat useimmiten oman asiakas-
hankintansa varassa. Varsinkin kun puhutaan 
kansainvälisestä vientikaupasta, törmätään hy-
vin monen pienyrityksen kohdalla siihen, ettei 
oma osaaminen yllä vientitoiminnassa vaadi-
tulle tasolle. 

Monet maakunnan pienet matkailuyritykset ovat 
eräällä tavalla pienuutensa ”vankeja”. Tämä tar-
koittaa, että omat resurssit eivät riitä mittaviin 
markkinointioperaatioihin saati vaativien erityis-
ryhmien aktiviteettiperusteisten lomaohjelmien 
kehittämiseen, myyntiin ja toteuttamiseen. Vä-
häisten resurssien ongelmaa on pyritty lieven-
tämään yritysten verkostoitumisella, mikä on 
avannut uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan 
kasvattamiselle. Kotimarkkinoiden rajallisuus 
merkitsee kuitenkin sitä, että vientiin perustu-
vaa liiketoimintaa on saatava aikaan tai merkit-
täviä kasvumahdollisuuksia ei ole näköpiirissä. 
Taulukossa 1 on havainnollistettu matkailun oh-
jelmapalvelujen toimialan suhteellista merkitys-
tä Pohjois-Karjalassa ja matkailukeskusvetoista 
vientikauppaa harjoittavassa Lapissa.

Maakunnassa on toteutettu useita matkailualan 
tuotekehitysosaamisen kehittämiseen kohden-
tuvia hankkeita. Hankkeilla on pyritty pohjusta-
maan kansainvälisten jakeluteiden avaamista 
pohjoiskarjalaisille luontomatkailutuotteille. Ak-
tiviteettimatkailun vientikaupassa on saatu ai-
kaan päänavauksia, joiden taustalla on ollut yk-
sittäisten yritysten pitkäjänteinen tuotekehitys- ja 
markkinointityö. Yksittäisistä vientituotteista kau-
pallisesti menestyksekkäin on toistaiseksi ollut 
koiravaljakkosafarit, jonka tuotannollinen paino-
piste on nykyisin Lieksassa. Liikevaihdollisesti 
tuotteen volyymi on tällä hetkellä noin 0,5 mil-
joonaa euroa kaudessa. Myös Valtimon ja Nur-
meksen alueella toteutettavat Keski-Euroopan 
markkinoille suunnatut laturetkiohjelmat ovat 
osoittautuneet vetovoimaisiksi luontomatkailu-
tuotteiksi. 

2 Reiteistä traileiksi -hankkeen lähtökohtia

Taulukko 1 Ohjelmallisten aktiviteettien (TOL 79900) liiketoiminnallinen merkitys Lapissa ja 
  Pohjois-Karjalassa v. 2009 suhteessa majoitus- ja ravitsemistoimialaan

Alue Ma-Ra Ohjelmapalveluyritykset Toimiala yht.

milj.€     lkm        Liikevaihto €/yritys  milj.€   

  P-K  109       52 n.   49 000        2,5

  Lappi  300     277 n. 262 000      72,6

Lähteet: TEM toimialaraportti 10/2010 (Matkailun ohjelmapalvelut), TEM toimialaraportti 9/2010 (Mat-
kailun yleisosa), Lapin Matkailutilastollinen vuosikirja 2011, Pohjois-Karjalan ELY keskus, Pohjois-Karjalan 
talouskatsaus 1/2011 sekä 2/2009
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Erilaiset ulkoilu- ja muut virkistykselliset rei-
tit muodostavat maakunnassa toimiville aktivi-
teettimatkailuyrityksille keskeisen toimintapuit-
teen, vaikka reittejä ei välttämättä ole alun perin 
perustettu matkailun tarpeita silmälläpitäen. Ku-
vassa 1 on esitetty toiminnallinen ero liikunnallis-
ten ja matkailun tarpeisiin suunniteltujen reittien 
välillä. Näkökulman laajentamisella ei tarkoite-
ta sitä, että ulkoilureittien käyttö pitäisi tehdä 
maksulliseksi. Pyrkimyksenä on sen sijaan tuo-
da esille se näkökohta, että samoissa toiminta-
puitteissa on mahdollista harjoittaa myös elin-
keinotoimintaa. Sen edellytyksenä on kuitenkin 
ulkoilureittien ”hienosäätö” vastaamaan paitsi 
maakunnan ulkopuolelta saapuvien käyttäjien 
myös paikallisten yrittäjien tarpeita. Huomion-
arvoista on, että osa reiteillä liikkuvista maa-
kunnan ulkopuolelta saapuvista luontomatkaili-
joista ei hallitse luonnossa liikkumiseen liittyviä 
perustaitoja siinä laajuudessa, mikä keskimäärin 
on taitotaso maakunnan oman väestön piirissä. 
Myös kansallisissa ja kansainvälisissä ulkoilu-
reittien luokitusjärjestelmissä kiinnitetään aiem-
paa korostetummin huomiota mm. reittien tur-
vallisuuskysymyksiin (Koskinen 2009).

Reiteistä traileiksi -hankkeen tarkoituksena on 
täydentää matkailualan vientikaupan kehittä-
miseen tähtääviä toimenpiteitä reitistökehittä-
miseen liittyvien toimenpiteiden välityksellä. 
Luontomatkailuun liittyvä tuotekehitystyö ei ole 
kestävällä pohjalla ellei samalla huolehdita rei-
tistöinfrastruktuurin toimivuudesta ja ylläpidosta. 

Tässä hankkeessa tarkastelun kohteena on eri 
harrastusmuotojen käyttöön tarkoitettujen ulkoi-
lureittien muodostama maakunnallinen kokonai-
suus sisältäen vaellus-, melonta-, vesiretkeily-, 
pyöräily-, hiihtovaellusreitit sekä moottorikelk-
kailu-urat ja -reitit. Suunnittelutyön kohteena 
ovat seudullisia ja maakunnallisia tarpeita 
palvelevat reitit ja kohteet, joiden ylläpidos-
ta alueen kunnat ovat pääosin vastuussa. 
Taajamien lähialueille sijoittuvat kohteet ja rei-
tit eivät ole kehittämisesitysten kohteena muu-
toin kuin siltä osin, kun niillä voidaan osoittaa 
olevan merkitystä luonto- ja aktiviteettimatkai-
lun toimintapuitteena. 

Nykymuotoisen kuntasektorin vastuul-
la olevan virkistysreittien ylläpitojärjestel-
män keskeisiä ongelmakohtia on reittien 
ylläpidon koordinoimattomuus maakun-
nallisesti siten, että reittien moniaktiviteet-
ti- ja matkailukäytön tarpeet tulisivat huo-
mioiduiksi reittien perustamismenettelyssä 
sekä korjauskohteiden toteutusaikataulus-
sa ja teknisissä ratkaisuissa. Elinkeinojen 
kehittämisnäkökulma jää pääsääntöisesti pois 
suunnitteluperiaatteista, mikä paikoin vaikeut-
taa virkistysreittien hyödyntämismahdollisuuk-
sia matkailutuotteissa. Matkailukäyttömahdol-
lisuuden korostaminen tässä yhteydessä on 
perusteltua toisaalta matkailutulon ansainta  
-näkökulmasta ja toisaalta siitä näkökulmasta, 
että laadukkaasti toteutettu reitti-infrastruktuu-
ri antaa ylläpidosta vastaavalle taholle perus-

Kuva 1   Reitistökehittämisen toiminnallinen viitekehys

ULKOILU MATKAILU

välitön taloudellinen
hyöty paikallis- ja 

aluetaloudelle vähäinen

paikallistaloudelliset vaikutukset 
merkittäviä, positiivinen vaikutus 

aluetalouteen

omatoimisuus,
omavaraisuus

aktiivinen tuotekehitysote,
oheispalvelutarjonta

jokamiehenoikeudet,
kunnallinen liikuntapalvelu

kaupalliset palvelut,
maksavat asiakkaat

”ulkoilureitti” ”luontomatkailureitti”
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teet periä palvelun liiketoimintakäytöstä maksu.1 
Matkailuyritysten osalta ensisijainen virkistyspal-
velujen liiketoimintakäytön kompensaatiomuoto 
ovat ylläpitoon liittyvät työsuoritukset, jotka yri-
tysten on mahdollista sisällyttää osaksi matka-
ohjelmiensa toteuttamisvalmisteluja. Hankkeen 
puitteissa tehdyistä taustaselvityksistä on todet-
tavissa mm. se, että myös yksityishenkilöillä on 
asenteellista valmiutta tukea virkistyspalvelujen 
(tässä: ulkoilureitit) ylläpitoa pienessä mittakaa-
vassa rahallisesti (Heinonen & Juvonen 2012). 
Tällä hetkellä maakunnassa ei ole käytössä jär-
jestelmää, jonka välityksellä tämä ”hyväntahtoi-
suus” voitaisiin kanavoida osaksi virkistyspalve-
lujen ylläpitoresursseja.2

Olemassa oleva, keskeisiltä osiltaan pitkistä 
vaellusreiteistä sekä kelkkailu-urista muodostu-
va maakunnallinen virkistysreitistökokonaisuus, 
on perustettu pääosin vapaaehtoisilla sopimuk-
silla ja yhteisymmärryksessä maanomistajien 
kanssa. Hankkeessa tehtyjen selvitysten ja si-
dosryhmäkeskustelujen perusteella tämän pe-
rinteisen toimintatavan noudattaminen myös 
jatkossa saa osakseen kannatusta mm. kun-
tatalouden asettamista reunaehdoista johtuen. 
Haasteelliseksi asian tekee se, että erilaisiin vir-
kistysreitteihin liittyvät käyttöoikeussopimukset 
ovat joiltain osin umpeutuneet tai umpeutumas-
sa. Käyttöoikeussopimusten uusintatarve koh-
distuu erityisesti maakunnallisiin moottorikelk-
kailu-uriin. Kelkkailun runkoyhteydet perustuvat 
yksityisten maanomistajien (1 000) kanssa teh-
tyihin vuokrasopimuksiin. Sopimusten uudista-
mista on pohjustettu valmistelevissa työryhmis-
sä yhteistyössä MTK Pohjois-Karjalan kanssa.  
Päätöksentekijöinä asiassa toimivat Pohjois-
Karjalan kunnat ja asiaan liittyvät ratkaisut mää-
rittävät maakunnallisen virkistyspalvelujärjes-
telmän tulevaisuuden suuntaviivat. Päätökset  
vaikuttavat myös siihen, millainen rooli maakun-
nan luonto- ja aktiviteettimatkailulla jatkossa on 
osana matkailuelinkeinoa. Kuvassa 2 on esitet-
ty pelkistetysti kuntien vastuulle kuuluvan vir-

kistyspalvelujärjestelmän aluetaloudelliset yh-
tymäkohdat.

Paikallis- ja aluetaloudellisesti merkittävin tulo-
virta maakunnan luontomatkailussa syntyy val-
tion ylläpitämien kansallispuistojen ja valtion 
retkeily- ja virkistysalueiden välityksellä. Kolin, 
Patvinsuon ja Petkeljärven kansallispuisto-
jen sekä Ruunaan retkeilyalueen yhteenlas-
kettu paikallistaloudellinen kokonaistulo-
vaikutus oli vuonna 2012 noin 11 miljoonaa 
euroa ja työllisyysvaikutus noin 144 hen-
kilötyövuotta (Metsähallitus, Luontopalve-
lut 2013). Näiden maakunnallisten luontomat-
kailun ”kärkikohteiden” ongelmana on se, että 
kohteiden kävijärakenne painottuu nykyisin ly-
hytkestoista kiertomatkailua harjoittavien mat-
kailijoiden ryhmään. Näiden vetovoimakohtei-
den tulo- ja työllisyysvaikutukset olisivat alue- ja 
paikallistasolla merkittävästi suuremmat, mikäli 
matkailijoiden viipymää voitaisiin pidentää esi-
merkiksi kohteisiin liittyvää virkistyspalvelutar-
jontaa monipuolistamalla. Keskeisessä roolissa 
tässä suhteessa on yksittäisten yritysten puit-
teissa tapahtuva tuotekehitystyö sekä erilaisten 
oheis- ja lisäpalvelujen tuottaminen. Luonto- ja 
aktiviteettimatkailuyritysten liiketoiminnan laa-
jentamispyrkimykset puolestaan ovat sidoksissa 
mm. mahdollisuuteen tukeutua toiminnallisesti 
monikäyttöisiin ulkoilu- ja virkistysreitteihin, jot-
ka pääsääntöisesti joudutaan sijoittamaan var-
sinaisten luonnonsuojelualueiden ulkopuolelle. 
Kaikki virkistyspalvelujärjestelmän osat ovat 
näin ollen merkityksellisiä, kun tavoitellaan toi-
mialaan liittyvien taloudellisten hyvinvointivai-
kutusten kasvua.

Kunnallisen päätöksenteon näkökulmas-
ta suurimman haasteen Reiteistä traileiksi  
-hankkeessa asetettujen tavoitteiden toteutta-
miselle muodostaa asennoituminen teemaan 
”yhteiset maakunnalliset virkistyspalvelut”. Pe-
rinteisesti ulkoilu- ja virkistysreittien kehittämis-
kysymyksiä on tarkasteltu yksittäisen kunnan 

1  Oikeudellisesta näkökulmasta virkistyksellisten reittien käytöstä voidaan periä maksu, mikäli 
reitit (”urat”) perustetaan vapaaehtoisin sopimuksin. Niin kutsuttujen virallisten eli toimitusmenettelyllä 
perustettujen reittien käytöstä ei voida periä maksua, mutta reittiin liittyvien palvelurakenteiden käyttö 
voidaan tehdä maksulliseksi.

2  Moottorikelkkauria ylläpitävällä Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistys ry:llä on sääntöjen 
nojalla mahdollisuus hyödyntää lahjanluonteisia tukijäsenmaksuja, mutta järjestelmä ei ole käytössä. 
Jäsenistön vapaaehtoinen tuki kanavoituu yhdistyksen käyttöön pääasiassa jäsenyhdistyksissä tehtävän 
laajamittaisen ajourien hoitoon liittyvän talkootyön välityksellä. 
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peruspalvelujen järjestämisasiana. Tästä syys-
tä mm. reittien toteuttamiseen liittyvät tekniset 
ratkaisut ja infrastruktuurin ylläpitoon osoitetut 
resurssit määräytyvät kuntakohtaisten ”standar-
dien” pohjalta. Reittien kehittämisen lähtökohta-
na on pääsääntöisesti kunnallisen liikuntapaik-
karakentamisen näkökulma eikä elinkeinojen 
kehittäminen. Nykyaikana ihmiset yleisesti otta-
en harrastavat aiempaa monipuolisemmin erilai-
sia liikunnallisia lajeja ja myös matkustavat ai-
empaa enemmän erilaisiin harrastuspaikkoihin. 
Tästä syystä tietyt perinteiset ”kunnalliset” lähi-

virkistykseen tarkoitetut kohteet ovat rakentu-
neet käyttäjäprofiililtaan entistä enemmän mat-
kailukohteiden luonteisiksi. Luontomatkailulle on 
toisaalta luonteenomaista mm. se, että erilais-
ten kaupallisten tuki- ja oheispalvelujen kysyntä 
kohdentuu myös muualle kuin varsinaisen mat-
kakohteen sijaintipaikkakunnalle. Myös tämän 
vuoksi on paikallaan pohtia, voitaisiinko näiden 
luontomatkailun vetovoimaelementtien ylläpito 
järjestää nykyistä enemmän yhteisvastuu -pe-
riaatteen pohjalta.

Kuva 2   Kunta- ja yksityisen sektorin vastuulla olevan virkistyspalvelujärjestelmän aluetaloudellinen  
  viitekehys (keskeiset tulo- ja pääoma-virrat sekä verovaikutukset)

POHJOIS-KARJALASTA VAPAA-AJAN MATKA- TAI KAUTTAKULKUKOHTEENA 
KIINNOSTUNEET MATKAILIJAT

KAUPPA-
LIIKKEET

päivittäista-
varat ja kes-

tokulutushyö-
dykkeet -> 

työntekijäpal-
kat ja inves-
toinnit alu-

eelle

KUNNAT
(paikallinen väestö)

MAANOMISTAJAT
Omistusoikeuteen liittyvi-
en virkistysarvojen myyn-

ti/vuokraus

KOLMANNEN 
SEKTORIN TOIMIJAT

MATKAILU-
YRITYKSET 

hyvinvointipal-
velut -> työn-
tekijäpalkat ja 
investoinnit 

alueelle

Matkailullista      vetovoimaa generoiva palveluinfrastruktuuri

KAUPALLISTEN
PALVELUJEN
TARJONTA 
ALUEELLA

POHJOIS-KARJALAN LUONTO- JA 
AKTIVITEETTIMATKAILUN 

VETOVOIMAKOHTEET
Luonnonsuojelualueet, virkistyspalvelut, aktivi-

teettilomat, liikuntamatkailutapahtumat

MUUT ALUEE-
SEEN LIITTY-

VÄT VETOVOI-
MATEKIJÄT

ostoja ostoja

ostoja(yritysten tarvehankinnat)

(kauppaliikkeiden asiakkaat)

verojaveroja

veroja

ostoja
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Kartoissa 1 ja 2 on esitetty Reiteistä traileiksi 
-hankkeen pohjaehdotus maakunnallisesta vir-
kistyspalvelukokonaisuudesta. Esitysten perus-
teena ovat seuraavat näkökohdat:

1. Perinteinen, Joensuusta Pielisen-Karjalaan 
ja Ilomantsiin ulottuva pitkien vaellusreittien 
muodostama reitistökokonaisuus pyritään 
säilyttämään toiminnallisena kokonaisuute-
na siten, että vaellusreittinä lakkautetut tai 
lakkautettavat reittiosat korvataan pyöräily- 
tai melontareiteillä. Reitistökokonaisuuden 
houkuttelevuutta virkistys- ja matkailukoh-
teena pyritään kasvattamaan lisäämällä reit-
tien monikäyttöisyyttä. Ulkoilureittien rinnak-
kaisina käyttömuotoina tulevat – soveltuvin 
osin – kysymykseen lumettomana aikana 
melonta, patikointi sekä maastopyöräily ja 
talviaikana hiihto (laturetket) ja koiravaljak-
kosafarit. 

2. Virkistyspalvelutarjonnan alueellista tasa-
puolisuutta pyritään edistämään liittämäl-
lä maakunnalliseen kokonaisuuteen erityis-
kohteita maakunnan länsi- ja eteläosasta. 
Lumettomana aikana näihin kohteisiin sisäl-
tyy perhemelontaan soveltuvia lyhyitä me-
lontareittejä, järvialueiden veneily- ja vesi-
retkeilyreitteihin liittyviä retkisatamakohteita 
sekä osia maakunnallisesta lintutorniver-
kostosta. Talvikauden reittitarjonnassa ko-
rostuvat moottorikelkkailu-urat, joiden pai-
nopistealuetta on erityisesti Keski-Karjala. 
Lisäksi talvikauden virkistysreitistökokonai-
suuteen on liitetty mm. Joensuun seudun la-
tureittiverkosto.

3. Moottorikelkkailun maakunnallisten runkou-
rien linjaukset on määritelty seuraavien pe-
riaatteiden pohjalta:
• Maakunnan keskeisimmistä väestökes-

kittymistä on kulkuyhteys runkourille.
• Runkourat mahdollistavat pääsyn maa-

kunnan tärkeimpiin matkailupalvelukes-
kittymiin sekä muihin harrastukselle 
välttämättömiin palvelupisteisiin.

• Maakunnan sisäistä liikennettä palve-
levilta runkourilta on kulkuyhteys naa-
purimaakuntiin ja Niiralan rajanylitys-
paikalle.

• Moottorikelkkailun runkourat pyritään 
siirtämään pois vesistöalueilta.

4. Maakunnallisen virkistyspalveluverkoston 
mitoituksen lähtökohtana on ylläpitoon tar-
vittavan maakunnallisen rahoitusresurssin 
säilyttäminen nykyisen tasoisena.

Esityksen mukaisella virkistyspalvelurakenteella 
pyritään siihen, että palvelut ovat helposti saa-
vutettavissa maakunnan väestökeskittymistä ja 
että ne samalla tarjoavat toimintapuitteita ulkoi-
lureittejä ja virkistysaluekohteita hyödyntävälle 
matkailutoiminnalle. Huomionarvoista on, että 
virkistysreitistön monikäyttöisyyden toteutumi-
nen erityisesti matkailijoiden osalta edellyttää 
paikallisilta matkailualan toimijoilta vahvaa si-
toutumista reitistön toiminnallisuuden kehittämi-
seen mm. varustevuokrauksen ja muun oheis-
palvelutarjonnan välityksellä. 

3 Maakunnallisen ulkoilu- ja virkistysreitistön  
 palveluajatus ja rakenne
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Kartta 1   Tavoitteellinen verkosto/kesä

Pohjois-Karjalan
ulkoilu- ja virkistysreitistö/

kesä
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Kartta 2  Tavoitteellinen reitistö/talvi
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Kuvassa 3 on esitetty maakunnassa nykyisin 
noudatettava virkistyspalvelujen ylläpitojärjestel-
mä. Ylläpitojärjestelmän organisoitumisessa on 
lähtökohtana pääsääntöisesti se, että kukin taho 
hoitaa linjaorganisaationa oman sektorinsa vel-
voitteet kulloistenkin resurssien puitteissa eikä 
ulkoilu- tai muiden virkistysreittien ylläpitoon tai 
kehittämissuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä 
systemaattisesti tiedustella muiden toimijoiden 
näkemyksiä. Suunnittelukoordinaation puutteis-
ta johtuen yksittäisten toimenpiteiden aikatau-
lutus ja toteutus riippuu asianomaisten toimijoi-

den kulloisista resursseista ja intresseistä eikä 
maakunnallisesta näkökulmasta tarkoituksen-
mukaista palvelurakennetta saada luotua.  

Kuvassa 4 on kuvattu Reiteistä traileiksi -hank-
keen esitys maakunnallisten virkistyspalve-
lujen ylläpito-organisaation toiminnallisesta 
rakenteesta. Mahdollisia vaihtoehtoisia organi-
soitumismuotoja on käsitelty seikkaperäisem-
min suunnitelman liiteraportissa 2. Raportissa 
on käsitelty perusvaihtoehtoina seuraavat toi-
mintamallit: 

4 Virkistysreitistön ylläpitomalli

1. Täydennetään nykyistä maakunnallisten virkistyspalvelujen ylläpitojärjestelmää pe-
rustamalla kuntien avuksi matkailuyrittäjien yhdistysten muodostama ja virkistys-
palvelujen hoitoon erikoistuva voitto tavoittelematon osuuskunta sekä toiminnan 
koordinoinnista maakunnallisesti vastaava erityinen virkistyspalveluasiamiehen 
toimi. Järjestelmässä kuntien rahoitusvastuut toteutuvat välillisesti Pohjois-Kar-
jalan maakuntaliiton alaisuuteen perustettavan asiamiestoimen  kustannusten 
sekä maakunnallisiin virkistyspalveluihin liittyvien käyttöoikeussopimuskorvaus-
ten muodossa. Lisäksi kuntien rahoitusvastuun piiriin lukeutuvat kuntien hoito-
osuuskunnalta suorittamien ulkoilureittien hoitoon tai muihin vastaaviin palve-
luhankintoihin iittyvät kustannukset. 

2. Perustetaan uusi maakunnallinen kuntien johtama Pohjois-Karjalan virkistyspal-
veluyhdistys ry seudullisia tarpeita palvelevien virkistysalueiden ja -reittien ylläpi-
don koordinointia ja hankepohjaista kehittämistoiminnan toteuttamista varten. 
Järjestelmässä kuntien rahoitusvastuut toteutuvat väestömäärään, reittikilomet-
reihin ym. kriteereihin suhteutetun jäsenmaksun muodossa. Poikkeuksen muo-
dostaa moottorikelkkailu-urasto, jonka ylläpidon rahoitus toteutetaan itsenäisen 
järjestelmän välityksellä.

3. Laajennetaan sääntö- ja organisaatiomuutoksilla Pohjois-Karjalan virkistysreitis-
töyhdistys ry:n toimintakenttää siten, että se kattaa eri harrastusmuotoihin liitty-
vien, seudullisia tarpeita palvelevien virkistysreittien ja -kohteiden ylläpito- ja ke-
hittämistehtävät. Järjestelmän rahoitus perustuu kuntien jäsenmaksuihin. Kuntien 
jäsenmaksun määrittelyssä arvioidaan eri reittimuotojen ym. virkistyspalvelukoh-
teiden ylläpidon vaatima rahoituksellinen kokonaistarve ja kuntarahoitteisten re-
surssien kohdentamisessa pyritään tasapuolisuuteen eri harrastusmuotojen välillä. 
Moottorikelkkailu-uraston ylläpidossa tukeudutaan edelleen myös käyttömaksui-
hin yhteysverkoston maakunnallisen toimivuuden turvaamiseksi.

VE

VE

VE
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TIETOJEN VAIHTO/PALAUTE

TOIMEKSIANNOT/OHJAUS

YHTEISTYÖSUHDE

Kuva 3   Pohjois-Karjalan maakunnallisten virkistysreittien ja luontokohteiden nykyinen 
  ylläpitojärjestelmä

METSÄHALLITUS
Valtion maiden ja 

vesien vastuullinen 
ja tuloksellinen ko-

konaishallinta

METSÄHALLITUS 
LUONTOPALVELUT
Kansallispuistojen 
ja valtion retkeily-
alueiden hoidon 

ja käytön suunnit-
telu, kohteiden yl-

läpito

Vaara-Karjalan 
puistoalue

Puistonjohtaja, 
aluevastaavat 

KUNNALLINEN LII-
KUNTA-/VAPAA-

AIKATOIMI
Ulkoilureittien 

ylläpidon resur-
sointi ja johto

Kuntien liikuntapaikkojen 
hoidon työnjohto

”Reittivastaavat”

Kuntien
liikuntapaik-
kojen hoidos-
ta vastaavat 
työntekijät

POHJOIS-KARJA-
LAN VIRKISTYS-
REITISTÖYHDIS-

TYS ry
Moottorikelkkailu-

uraston ylläpito

Seutukunta 
A,B,C

”Aluevastaa-
vat”

Maakunnallinen 
ajouraverkosto 
hoitotasoluoki-

tukseen 
perustuen

Alueelliset
urien hoidosta 

vastaavat 
sopimusura-

koitsijat

PIDÄ SAARIS-
TO SIISTINÄ ry                

Veneilyyn ja vesi-
retkeilyyn liittyvien 
retkisatamakohtei-
den ylläpito pääve-

sistöalueella

Vesistöalue-
kohtaiset 

huoltovas-
tuut

Retkisata-
maverkos-

to  hoitotaso-
luokitukseen 
perustuen

Kiertävä 
huoltoalus

YM/ALUEELLINEN ELY –KESKUS
Ympäristön hoito- ja kunnostushankkeiden ra-

hoitus ja toteuttaminen, yksityisten suojelu-
alueiden hoito ja käyttö sekä näiden yhtey-

teen sijoittuva reitistö

POHJOIS-
KARJALAN
KUNNAT

KÄYTTÄJÄPALAUTE
Kävijätutkimukset, käyttäjäkyselyt (kuntalaiset/harrastajat/yritykset), huoltopäivystys

KARELIA EXPERT MATKAILU-
PALVELU OY

          Ulkoilureitteihin liittyvä 
matkailuneuvonta

ULKOILU JA VIRKISTYSREITTIEN YLLÄPITOON OSALLISTUVAT TOIMIJAT

Yritykset ja 
”kolmas 
sektori”

Toimeksianto-
sopimukseen/
ehdolliseen 

toiminta-avus-
tukseen perus-
tuva alihankin-
ta (yhdistykset, 
seurat, yrityk-

set) 

Ulkoilureitti A, B, C, jne… 

Luontovalvojat

Valtion yllä-
pitämät suo-
jelu- ja virkis-
tysalueet ja 

näiden yhtey-
teen sijoittu-

va reitistö

KARJALAN KIERROS 
REITTIVASTAAVIEN KOKOUS

Tavoite: Kokoontuminen 2 kertaa/vuosi 
tai tarpeen mukaan
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Toiminnan uudelleen organisoitumisen 
keskeisenä tavoitteena on parantaa kunti-
en keskinäistä ja kuntaorganisaation sisäl-
lä eri hallinnonalojen välistä koordinaatiota 
ulkoilu- ja virkistysreittien ja -kohteiden yl-
läpitokysymyksissä. Pyrkimyksenä on myös 
liittää suunnittelujärjestelmään nykyistä vah-
vemmin mukaan elinkeinojen kehittämisnä-
kökulma. Tämän toteuttamiseksi tavoitellaan 
työnjakoa, jossa yksittäiset kunnat vastaisivat 

Kuva 4   Pohjois-Karjalan maakunnallisten virkistyspalvelujen ylläpito-organisaation 
  toiminnallinen rakenne

kuntalaisten lähivirkistyspalveluista itsenäisen 
tavoitteenasettelun ja resursoinnin pohjalta. 
Maakunnallisesti vetovoimaiset ja samalla mat-
kailukäytön näkökulmasta keskeiset ulkoilureitit 
ja virkistysaluekohteet siirrettäisiin maakunnalli-
sen ylläpito-organisaation vastuulle. Rahoituk-
sellisesti tavoitteena on se, että perustettava or-
ganisaatio kykenee rakentamaan toimintansa 
osittain yksityisen rahoituksen varaan. 

MAAKUNNALLINEN VIRKISTYSPALVELUJEN YLLÄPITO-ORGANISAATIO
Toiminnan johto: Pohjois-Karjalan kunnat

Operatiivinen vastuu: Toiminnanjohtaja/virkistyspalveluasiamies

AVUSTAVAT VALMISTELUELIMET
Tehtävä: Virkistyspalvelujen 

ylläpitoon liittyvien toimintasuunnitel-
mien valmistelu, työkohteiden priori-

sointi ja mahdollisten kuntasektorin ul-
kopuolisten alihankintatoimeksiantojen 

valmistelu
Päätöksenteko: Kuntien vastuuvirka-

miehet

HOITO-ORGANISAATIO
Osallistujat: Kuntien tekninen/

liikuntatoimi, matkailuyritykset/
yhteistoimintaorganisaatiot, 

kolmannen sektorin toimijat (yhdistyk-
set, seurat, harrastusjärjestöt ym.), vir-
kistyspalvelujen hoitotehtäviin erikois-

tuneet yritykset

NEUVOA-ANTAVAT 
VALMISTELUELIMET

Tehtävä: Virkistyspalvelujen kehittämis-
tarpeita koskevat esitykset, eri intressi-

ryhmien vuoropuhelu ja 
tavoitteiden yhteensovittaminen

SÄHKÖINEN PALVELUINFO- JA KÄYT-
TÄJÄPALAUTEJÄRJESTELMÄ, KÄVIJÄ-

TUTKIMUKSET
Vastuutaho: Karelia Expert Matkailu-

palvelu Oy
Toiminnan tuki: Pohjois-Karjalan maa-
kuntaliitto, Karelia Ammattikorkeakou-

lu, UEF, Matsähallitus
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Rahoitusmallin keskeiset periaatteet:

1. Eri ulkoilumuotojen toimintapuitteiden yllä-
pitoon osoitettava rahoitus sidotaan asian-
omaisen harrastuksen suosioon taulukos-
sa 2 esitetyllä tavalla.  Perusteluna on se, 
että resurssien kohdentamisessa ei muutoin 
voida ristiriidattomasti huomioida eri intres-
siryhmien tasapuolista kohtelua.

2. Maakunnallisten virkistyspalvelujen ylläpi-
don rahoitusraami asetetaan alkuvaihees-
sa tasolle noin 300 000 euroa/vuosi. Tästä 
summasta monikäyttöulkoilureitteihin ja vir-
kistysaluekohteisiin osoitetaan 150 000 € ja 
moottorikelkkaurien ylläpitoon 150 000 €.

Pohjois-Karjalan maakunnallisten virkistys-
palvelujen ylläpidon tavoitetasoksi asete-
taan noin 300 000 euroa/vuosi.

3. Yksityisellä rahoituksella on jo nyt kohtuulli-
sen merkittävä rooli erityisesti moottorikelk-
kailu-urien ylläpidossa. Jatkossa yksityistä 
rahoitusta on edelleen kasvatettava erityi-
sesti niiden yritysten osalta, jotka hyödyn-
tävät liiketoiminnassaan vetovoimaisia reit-
tejä.

Yksityisen rahoituksen/rahassa mitattavien 
suoritusten tavoitetasoksi asetetaan noin 
150 000 euroa/vuosi.

• ulkoilureitteihin kohdentuvana    
25 000 €/vuosi 

• moottorikelkkailu-uriin kohdentuvana  
125 000 €/vuosi

4. Kuntarahoituksen nettomääräinen osuus 
riippuu osittain yksityisen rahoituksen ker-
tymästä, mutta sen määrä on maakunnal-
lisesti korkeintaan 1,0 €/asukas/vuosi eli 
enimmillään se tekisi yhteensä noin 165 000 
euroa. 

Kuntarahoituksen tavoitetasoksi maakun-
nallisten virkistyspalvelujen ylläpitämiseksi 
asetetaan noin 150 000 euroa/vuosi. 

Tästä summasta noin 125 000 euroa kohden-
tuu ulkoilureittien ylläpitoon ja noin 25 000 eu-
roa moottorikelkkailu-urien ylläpitoon. 

Ulkoilureittien osalta kuntien keskinäinen ra-
hoitusvastuu määräytyy suhteessa kunnan vä-
estömäärään sekä kunnan alueelle sijoittuvien 
virkistysreittien ja kohteiden määrään. Kunta-
kohtaisten kustannusten maksimitasoksi on 
määritelty 1,50 €/asukas/vuosi. Ylimenevä mak-
surasite kompensoidaan yksityisestä rahoitus-
kertymästä osoitettavalla avustuksella.

Koska maakunnallisia (= maakunnan väes-
tön yhteisiä) virkistystarpeita palvelevat reitit 
ja kohteet eivät sijoitu alueellisesti tasapuoli-
sesti eri kuntien alueelle, osa kunnista näyttäy-
tyy rahoitusmallissa nettomaksajan roolissa ja 
osa kunnista puolestaan on nettosaajan roolis-
sa. Laskentamalliin on sisällytetty 5 000 euron 
suuruinen yksityisrahoitteinen harkinnanvarai-
nen erä, joka on tarkoitettu kohdennettavaksi 
väestöpohjaltaan pienempien kuntien ”ylisuur-
ten” nettomaksuosuuksien kompensointiin. Koh-
tien 2.–4. kunnittainen erittely on esitetty taulu-
kossa 3. 

5. Kunnittaiset rahoitusosuudet laskutetaan 
ylläpito-organisaatiolle vaikka tietyt palve-
luverkostoon sisältyvät kohteet olisivat vie-
lä osittain toteuttamatta. Kertyneet varat, 
jotka jäävät ”yli” (kohteiden hoitoon ei kulu 
mitoituksen mukaista rahamäärää tai koh-
teet vielä rakentamatta) rahastoidaan tule-
via investointeja varten ja korvamerkitään 
esimerkiksi seutukunnallisesti.  Tavoittee-
na pidetään sitä, että vuosittain kertyväs-
tä rahoitustuotosta (kunnat + yksityinen 
rahoitus) 20–25 % siirretään investointi-
rahastoon. Investointirahaston varoja käy-
tetään kehittämishankkeiden omarahoi-
tusosuuksien rahoittamiseen tai suoraan 
ylläpito-organisaation päätöksentekoelimi-
en hyväksymiin investointikohteisiin. Lisäk-
si rahaston varoilla voidaan hankkia reitti-
verkoston ylläpitoon sekä täydentämiseen 
liittyviä käyttöoikeuksia tai liitännäisaluei-
den toteuttamiseen tarvittavia maa-alueita 
maanomistajilta.

5 Virkistyspalvelujen ylläpidon rahoitus
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Virkistyspalvelujen ylläpidon rahoitukseen 
liittyen on huomioitava se, että esitetyssä 
mallissa ei ole erikseen huomioitu erilais-
ten ulkoilureittien käyttöoikeuksiin liittyvää 
kustannustekijää. Kustannusvaikutuksiltaan 
merkittävimmät kuluerät liittyvät maakunnallis-
ten moottorikelkkailu-urien sekä ulkoilun run-
koreittien käyttöoikeussopimusten uusimiseen. 
Reittipohjien maa-alan kokonaismäärä on noin 
700 hehtaaria. Mikäli asiassa tavoitellaan maa-
kunnallista linjausta, virkistysreitteihin liittyvien 
käyttöoikeuksien lunastuksen hinta määrittyy 
maakunnallisen puitesopimuksen perusteel-
la. Suomessa toteutetuissa reitistöhankkeissa 
maanomistajakorvausten taso on vaihdellut La-
pin 100–300 €/hehtaari tasolta Etelä-Suomen 
300–800 €/hehtaari kustannustasoon. Näiden 
vertailutietojen kohdalla on syytä huomioida, 
että kyseessä ovat olleet toimitusmenettelyllä 
perustetut reitit, joten korvaus on ollut luonteel-
taan kertakorvaus pysyvästä käyttöoikeudesta. 
Korvausten yhteismäärä tulee joka tapauksessa 

olemaan niin merkittävä, että rahoituksellises-
ti sopimusten uusiminen jouduttaneen toteutta-
maan vaiheittain.

Esitetyn kaltainen rahoitusmalli merkitsee sitä, 
että tietylle harrastusmuodolle voidaan osoittaa 
vain tietyn laajuinen palveluverkosto. Verkoston 
laajentaminen on mahdollista vain sitä kautta, 
että toimijat sitoutuvat itse vastaamaan mah-
dollisten lisäosien ylläpidosta. Taulukossa 4 on 
esitetty yhteenveto rahoitusraamin mahdollis-
taman verkoston laajuudesta ohjeellisiin ylläpi-
don yksikkökustannuksiin peilaten. Järjestelmän 
tavoitteena on nimetä maakunnalliseen verkos-
toon vain ne kohteet, joiden ylläpitoon on varattu 
määräraha. Asia on merkityksellinen erityisesti 
matkailumarkkinoinnin näkökulmasta koska nii-
den tahojen, jotka välittävät palveluista tietoa 
maakunnan ulkopuolelle on voitava luottaa sii-
hen, että palveluverkoston laatu vastaa sitä mitä 
potentiaalisille asiakkaille luvataan.  

Taulukko 2 Maakunnallisen virkistyspalveluverkoston ylläpito:
  Rahoituksen kohdentamisen periaatteet

Harrastusmuoto 
(tilanne LVVI 2 v.2010, Itä-
Suomen suuralue)

Harrastuksen
suosio% /
mitoitusluku

Osuus (euroa) 
maakunnallises-
ta ylläpitorahas-
tosta    

Käyttökohde/
virkistystoiminnan osa-alue

• Patikointi (väh. 10km/0,5 
pv)

26,0    23,0 37 950 (taajamien vaikutusalueille sijoittu-
vat reitit, matkailukohteisiin tukeu-
tuvat reitit)

• Retkeily, erävaellus 10,5       9,3 15 345 (ulkoilun runkoreitit)

• Maastopyöräily 7,6 6,7 11 055 (ulkoilun runkoreitit, matkailukoh-
teisiin tukeutuvat reitit)

• Maastoratsastus 5,0       4,4 7 260 (matkailukohteisiin tukeutuvat reitit)

• Koiravaljakkoajelu 1,4       1,2 1 980 (ulkoilun runkoreitit)

Ulkoilureittiharrastukset   73 590  MONIKÄYTTÖ-ULKOILUREITIT

• Moottorikelkkailu 17,1     15,1 24 915 Moottorikelkkailu-urat

• Hiihtoretkeily (>20 km) 14,4     12,7 20 955  Laturetkireitit

• Melonta 12,9 11,4 18 810 Melontareitit

• Pyöräretkeily 
(väh.30km/0,5 pv)

9,3        8,2   13 530 Pyöräretkeilyreitit

• Matkaveneily 9,0 8,0 13 200 Retkisatamat                                      

• Lintujen tarkkailu 5 000 Maakunnallinen 
lintutorniverkosto

113,2 100,0 170 000

Mallin rahoituspohja: Kuntien rahoitusosuus 165 000 €, lahjan luonteinen rahoitus 5 000 €.
Harrastustiedot:  Ulkoilutilastot 2010, LVVI 2-tutkimus 2008–2011, Tilastot,
   METLA, ulkoilututkimus, MetINFO 2012.
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Taulukko 3 Ylläpidon kustannusraami ja rahoitusosuudet kunnittain.
  Kustannusten tasausjärjestelmän toimintaperiaate.

Taulukko 4 Maakunnallisen virkistyspalveluverkoston laajuus

Palveluosi-
on ylläpidon 
vastuukunta

Ylläpidon1 kustan-
nusraami (€)

Kunnan rahoi-
tusosuus 
netto/€/asukas

Kunnan rahoi-
tusosuus 
netto/€/asukas

Osuus (€) maakunnallinen 
rahasto/yksityinen tuki

ULKOILU M-URA ULKOILU   M-URA  ULKOILU      M-URA

Ilomantsi 20 300 13900 8 751   1,52 2 245 0,4 1 722   4 5203      11 655

Joensuu 21 050  18 800 33 915   0,5 4 714 0,1 -12 865      14 086

Juuka 4 450 7 00 7 373 1,4 1 347 0,2 - 2 923         5 653

Kitee 6 900 18 000 5 898   0,5 2 469 0,2 1 002      15 531

Kontiolahti 20 000 8 400 13 271  0,9 2 020 0,1 6 729        6 380

Lieksa 28 280 30 300 18 877   1,52 2 918 0,2 4 687   4 7163      27 382

Liperi 13 305 5 300 10 322  0,8 2 020 0,2 2 983        3 280

Nurmes 9 550 18 700 8 847   1,1 2 469 0,3 703      16 231

Outokumpu 2 170 5 700 4 424 0,6 1 122 0,2 - 2 254        4 578

Polvijärvi 2 325 8 000 4 424  0,9 898 0,2 -2 099        7 102

Rääkkylä 1 825 2 300 1 475  0,6 673 0,3 350        1 627

Tohmajärvi 3 425 9 300 4 424  0,9 1 347 0,3 -999        7 953

Valtimo 11 505 3 900 3 655   1,52 673 0,3 2 658    5 1923        3 227

YHTEENSÄ           145 085 149 600 125 657 24 915 5 0004 14 428 124 6855

RAHOITUS YHT.      294 685 KUNNAT YHT.      150 572 YKSITYINEN YHT.      144 113

1. ULKOILU = ulkoilureitit, M-URA = moottorikelkkailu-urat. Raamin perusteena ovat taulukossa 1 esitetyt 
laskennalliset yksikkökustannukset.

2. Yksityisellä rahoituksella kompensoitu maksutaso.
3. Maksutasoerojen tasaamiseen vaadittava yksityisen rahoituksen määrä.
4. Harkinnanvaraisiin kunta-avustuksiin tarkoitettu yksityisrahoitteinen määräraha. 
5. Moottorikelkkaurien talviaikaisen ylläpidon edellyttämä yksityinen rahoitus (lupamaksutulot, kerhojen ym.  

yksityisten tahojen myöntämät avustukset, harrastajien talkootyö).

Reittityyppi/kohdetyyppi Osuus (€) 
maakunnalli-
nen rahasto

Hoitokustan-
nus €/km/yks.

Ohjeellinen reitis-
tön laajuus (km)/
kohdemäärä (kpl)

Monikäyttö-ulkoilureitit 73 590 170 435

• Taajamien lähialueet 300

• Matkailupainotteiset reitit 200

• Erävaellusreitit 100

Moottorikelkkailu-urat 24 915 1001 1 4962

Laturetkireitit 20 955 100 210

Melontareitit 18 810 55 340

Pyöräretkeilyreitit 13 530 40 340

Retkisatamat 13 200 1 300 10

Lintutornit ja oheisrakenteet 5 000 500 10

YHTEENSÄ 170 000

1. Talviaikaiset keskimääräiset kunnossapitokustannukset tavoitetilanteessa. Mitoitukses-
sa on huomioitu kelkkailun harrastajien omavastuu -osuus.

2. Maakuntakaavaan mukainen uraverkosto. Urien kokonaismäärässä ovat mukan vielä 
toistaiseksi rakentamatta olevat yhteydet. 
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Vaihe 1
Maakunnalliseen järjestelmään siirtyminen mat-
kailullisesti tärkeiden ulkoilu- ja virkistyspalvelu-
jen ylläpidon osalta vaatii alueen kunnilta ensin 
periaatteellisen kannanoton ydinkysymykseen: 
Voidaanko kuntalaisille tuottaa virkistyspalveluja 
myös maakunnallisessa viitekehyksessä?  Mikä-
li vastaus tähän kysymykseen on myönteinen, 
prosessissa voidaan edetä kuvassa 5 esitetty-
jen askelmerkkien mukaisesti. Periaatepäätök-
sen yhteydessä kuntien tulee muodostaa kan-
tansa siihen, mikä esillä olleista vaihtoehtoisista 
organisoitumismuodoista näyttäytyy tarkoituk-
senmukaisimmalta.

Vaihe 2 ja 3
Maakunnallisen virkistyspalveluverkoston tavoit-
teellisesta rakenteesta on tuotettu Reiteistä trai-
leiksi -hankkeessa ja sen laajassa sidosryhmä-
verkostossa pohjaesitys. Tarkoituksena on, että 
kunnat käyvät läpi tehdyn esityksen ja antavat 
kommenttinsa siihen. Esitys käsittää siis kes-
keisimmiltä osiltaan seuraavat kokonaisuudet:
• Maakunnallisen virkistyspalvelujen kokonai-

suuden (reitit ja alueet)
• Vaihtoehtoiset ylläpitomallit (3 vaihtoehtoa)
• Ylläpidon rahoituksen

Tämän jälkeen hankkeen suunnitelmaan teh-
dään tarvittavat tarkennukset ja tämä tarkennet-
tu suunnitelma toimitetaan kuntiin hyväksyttä-
väksi. Samassa yhteydessä toimitetaan kuntiin 
arvioitavaksi valitun maakunnallisen ylläpito-or-
ganisaation hallintomalliin liittyvä ehdotus sisäl-
täen organisaation säännöt sekä esityksen ta-
lous- ja toimintasuunnitelmaksi.

Vaihe 4 
Kun maakunnallisen ylläpitojärjestelmän hallin-
tomallin sekä rahoituksen periaatteet ja kunta-
kohtaiset vastuut on hyväksytty kunnissa, on 
mahdollista valmistella ylläpito-organisaation 
perustamista koskeva päätösesitys. Riippuen 
valittavasta organisoitumismuodosta esillä tu-
lee olemaan joko osuuskunta tai yhdistys -muo-
toisen toiminnan käynnistäminen tai uudelleen 
linjaaminen. 

6 Toimenpidesuositukset
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Kuva 5   Maakunnallisen virkistyspalvelujen ylläpitojärjestelmän toimintaperiaate ja 
  toteuttaminen vaiheittain 

1. MAAKUNNALLISEN VIRKISTYSPALVELUJÄRJESTELMÄN 
PERIAATTEELLINEN HYVÄKSYNTÄ KUNNISSA

Periaatepäätös järjestelmän käyttöönotosta sekä mahdollisten reunaehtojen määrittely 
 -> Kannanotto ylläpito-organisaation vaihtoehtoisiin hallintomalleihin

2. TAVOITTEELLISEN MAAKUNNALLISEN VIRKISTYSPALVELUVERKOSTON MÄÄRITTELY 
(mahdolliset täsmennykset esitykseen)

Perusteet: Kuntien asiantuntijavirkamiesten näkemykset, palveluverkostoon tukeutuvien 
matkailuyritysten sekä harrastus- ja ympäristöjärjestöjen näkemykset (asiantuntijahaas-
tattelut, kehittämisryhmä-työskentely), avoin kansalaispalaute (reitistö-foorumi -toimin-
ta, reitistön käyttäjäkysely), maanomistajien näkemykset (yhteistyö: MTK, Metsähallitus, 
metsäyhtiöt), suunnittelu- ja valvontaviranomaistahojen näke-mykset (yhteistyö ja ohja-
us: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

3.  YLLÄPITO-ORGANISAATION HALLINTOMALLIA, RAHOITUSTA JA TOIMINTAA 
KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKO

Ylläpito-organisaation perustamiseen liittyvät valmistelevat toimenpiteet: Organi-saa-
tion hallintomalli ja säännöt, toimintasuunnitelma, talousarvioesitys -> Kuntien hyväk-
syntä (valtuustot)

4. MAAKUNNALLISEN YLLÄPITO-ORGANISAATION PERUSTAMINEN

Perustamiskokous, toimielimien järjestäytyminen, toimihenkilöiden valinta
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