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Asialle herääminen

• Jo olemassa muutamia kymmeniä reittikohteita 

eri puolilla Suomea.

• Keskeinen kehittämiskohde lähivuosina

• Herätteenä muutamat projektit, joissa 

Metsähallitus oli mukana. Esim. 

• Luonto kaikille (2018-2020)

• Esteetön eräpolku (2018-2020)

• Natac (2019-2021)

→Ajattelu laventumassa.
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Esteetön ja vaativa esteetön luontoreitti

Esteetön reitti

• Esteettömällä luontoreitillä on mahdollista 

liikkua pyörätuolilla kelaten tai muulla 

päivittäisessä käytössä olevalla liikkumisen 

apuvälineellä. Esteetön luontoreitti on 

useimmiten rakennettu, kovapintainen eikä reitillä 

ole kulkua haittaavia esteitä, kuten juurakoita, 

kuoppia tai pehmeitä kohtia. Reitin 

pituuskaltevuus on enintään 8 % ja 

sivuttaiskaltevuus enintään 3 %. Reitin leveys on 

vähintään 1,2 m.

Vaativa esteetön reitti

• Vaativalla  

esteettömällä luontoreitillä liikkumiseen 

tarvitaan usein avustaja ja luonnossa liikkumiseen 

tarkoitettu tai sitä helpottava apuväline. Vaativa 

esteetön luontoreitti voi olla rakennettu, mutta 

useimmiten se on rakentamaton ja 

luonnonmukainen sekä fyysisesti vaativampi kuin 

esteetön luontoreitti. Reittipohja voi olla pehmeä 

ja sillä voi olla juuria ja kiviä. Paikoitellen reitin 

pituuskaltevuus voi ylittää 8 % ja 

sivuttaiskaltevuus voi ylittää 3 %. Reitin leveys voi 

olla alle 1,2 m.
Lähde: luontoon.fi



Kehittämistoimenpiteitä

• Invalidiliitto on kouluttanut henkilöstä 2021-

2022 → tavoitteena parempi ymmärrys.

• Kohteiden esteettömyyskartoittajakoulutus 

keväällä (Invalidiliitto) → tavoitteena 

osaamisen kasvattaminen niin reittien 

suunnitteluun kuin viestintään. 

• Olennaista on infran lisäksi panostaa 

viestintään. Hyvän kohdekuvauksen avulla 

lukija osaa itse arvioida sopiiko joku kohde 

hänelle. 

• Luontoon.fi 

• Työn alla olevassa rakennepiirustus-

kokoelmassa huomioidaan esteettömyys –

muutokset maastossa voivat ottaa monta 

vuotta.
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Nykytilan kartoitus

• Paralympiakomitealta ostettu nykytilan 

kartoitus, syksy 2022. 

• Tavoitteena mm. 

• Eväitä tarvittaviin korjauksiin maastossa

• Eväitä tarvittaviin muutoksiin luontoon.fi 

–sivuilla

• Eväitä Metsähallituksen 

kehittämissuunnitelmaan, jossa mm.

• Tavoitetaso; missä esteettömyyteen 

satsataan

• Saadaan hyviä käytänteitä 

• Esteettömyys huomioitu Metsähallituksen 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa 

2019-2022.
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Ensimmäinen
kansallinen 
virkistyskäyttöstrategia

• Valtioneuvosto hyväksyi keväällä 2022.

• Vuoteen 2030 ulottuvan strategian 
päämääränä on, että luonnon 
virkistyskäyttö auttaa kansalaisia 
voimaan paremmin.

• Strategian yksi viidestä tavoitteesta:

Lähiluonnon saavutettavuus: 
Suomessa lähiluonto on 
yhdenvertaisesti ja esteettömästi 
saavutettavissa. Luonnon 
virkistyskäytön mahdollisuudet 
varmistetaan ihmisten koko 
elämänkaaren ajalle.

• https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/hand
le/10024/164145
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