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Minkälaisia lenkkejä ajan maastopyörällä?

• Kunnonkohotus
• Kestävyyskuntoa voimakkaasti kehittävä
• Palauttavaa & peruskuntoa

• Pyöränhallintaa
• Tekniset polut
• Alamäet & ylämäet

• Viihdettä
• ”Erikoiskokeet” (esim. Strava segmentit) vauhdilla, muuten rauhallista 
• Uusia maisemia: nuotiopaikat, metsälammet, suot, kalliot jne.
• Kaupunkikruisailu, satunnaisilla poluilla höystettynä
• Pitemmälle kuin aiemmin: “gravel” soraa ja metsäautoteitä

• Oppaana muille
• Matalankynnyksen lenkki: helppoja polunpätkiä ja kuntopolkuja

Kesä – syksy – talvi – kevät polut
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Minkälaisia lenkkejä polkujuoksen?

• Kunnonkohotus
• Palauttavaa & peruskuntoa
• Tasaisen tekniikkaa ja juoksunopeutta
• Ylämäkiä

• Tekniikkaa ja taloudellisuutta
• Tekniset polut
• Alamäet & ylämäet

• Viihdettä
• Uusia maisemia ja polkuja: metsätyypit, nuotiopaikat, metsälammet, suot, kalliot jne.

• Oppaana muille
• Matalankynnyksen lenkki: helppoja polunpätkiä ja kuntopolkuja

Kesä – syksy – talvi – kevät polut
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Missä lenkkeilen?

• Tutut polut
• Merkittyjä virallisia reittejä
• Muutama vakiolenkki
• Fiiliksen mukaan niillä poluilla mitkä osaan hyvin

• Uudet polut
• Yhteislenkeillä vetäjää seuraten uusille poluille
• Toisten gpx-reittijälkiä seuraten
• Suunnittelen reittini itse polkukartan avulla
• Etsin uusia polkuja joita ei vielä kartalla näy
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Makupalasia Tampereen 
huimasta polkuverkostosta



Aiheet tänään

1. Mahdollisuuksien kartoitus: minne voisin mennä

2. Valintojen tekeminen: minne menen

3. Toteutus: se hauskin osuus

4. Jälkipeli: mitä opin, mitä jaan muille
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Mistä ne polut
löytyvät?
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Käsitteitä

• Reitti vs. polku
• Reitti = Kattaa koko lenkin tiet, polut ja tunkkauksen
• Virallinen reitti = Luvitettu, ylläpidetty ja usein maastoon merkitty reitti
• Polku = Polun ”pätkä”

• Reitti vs. GPX-reittijälki sovelluksissa
• Reitti = Piirretään sopivalla sovelluksella, yleisimmin sekvenssi pisteitä joiden lävitse reitti 

kulkee joko reititettynä väyliä pitkin tai suorana viivana. Helppo muokata myöhemminkin.
• GPX-reittijälki = GPS-laitteiden ml. älypuhelimet ymmärtämä tiedostoformaatti jossa 

kuvataan reittejä (track & route) ja paikkoja (waypoint) karttakoordinaatteina. Vaikeampi 
muokata myöhemmin.

• Polkukartta = Kartta jossa polkuja joiden avulla voi rakentaa itse reitin. Ei siis 
kokoelma mitään valmiita reittejä.
• Reittikirjasto = Verkkosivusto jolla kokoelma kuvauksia reiteistä, monasti kuvien 

kera, ja niiden GPX-reittijälkiä
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Merkitty reitti maastossa
Tai

GPX-reittijälki
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Maanmittauslaitos (MML):
Maastokartta



11

MapAnt: tarkat 
maanmuodot 

“suunnistuskartta”
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Trailmap: MTB kartta 
(OpenStreetMap aineisto)



OpenStreetMap (OSM)

• 2004 Lontoossa perustettu yhteisöllinen (joukkoistettu / 
crowdsourcing) karttaprojekti
• Vapaaehtoisten kartoittajien yhdessä luoma & ylläpitämä globaali kartta-

aineisto
• Kuka tahansa voi ryhtyä kartoittajaksi, pienetkin lisäykset ovat arvokkaita

• Maksuton & avoin lisenssi hyödyntää moniin eri tarkoituksiin
• Lähes kaikki globaalit sovellukset retkeilyyn, urheiluun, luonnossa 

liikkumiseen käyttävät karttanaan OSM:ää
• Strava, Garmin, Komoot, Suunto, Polar, RideWithGPS, Sports Tracker jne. jne
• Myös Trailmapin kartta-aineisto on suoraan OSM:stä

13



14

Trailmap MTB karttaselite

Huom. muut sovellukset voivat näyttää 
polkujen luokituksen eri tavalla, esim. 
Komoot S1-S6 tekstillä
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Trailmap: 3D MTB kartta
(OSM + MML)
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Strava tarkka lämpökartta 
(“heatmap”)
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Strava lämpökartta 
(“heatmap”)



Kuvia paikoista ja poluista

• Strava
• Kuin Twitter: voit seurata ketään vaan, ei tarvitse olla kaveri
• Moni ottaa kuvia reitin varrelta, Strava säilyttää myös georeferenssin

• Reittikirjastot
• Pyöräilyyn esim. mtbreitti.fi – tarkkoja reittikuvauksia videon kera

• Muita lähteitä
• Polkujuoksuun esim. Retkipaikka.fi – kuvia & tarinoita, harvoin reittijälkiä
• Google Maps – usein kuvia retkeilyalueista, laavuista, järvistä jne.
• Google haku – blogit, matkailualan yritykset jne.

• Facebook ryhmät
• Esim. Maastopyöräreitit
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DEMO: Kartat & reittijäljet
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Reitin suunnittelu
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Reitin suunnittelu: vaiheet

• Konsepti
• Lenkin ”tyyppi”
• Ideointia: omat aiemmat lenkit, muiden reitit, vinkit kavereilta, uudet alueet
• Reunaehdot: pituus, mäkisyys, teknisyys, improvisointimahdollisuudet, turvallisuus

• Tarkempi suunnittelu
• Mahdollisten reititysten hahmottaminen kartalla
• Reitin piirtäminen kokeillen ja luonnostellen
• Lopullisen reitin piirto

• Valmistautuminen toteuttamiseen
• Reitin talletus
• Reittijäljen siirto navigointilaitteeseen
• Reittijäljen jakaminen muille
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Konsepti – minne suuntaisi?

• Omat aiemmat lenkit
• Trailmap (Strava) lämpökartta
• Strava / Suunto oma lämpökartta

• Muiden lenkit & kiinnostava paikat
• Strava, Suunto, Garmin, Komoot
• Facebook
• Reittikirjastot: esim. jalki.fi, mtbreitti.fi, Tampere Trail Running verkkosivu jne.
• Google

• Kartta
• Trailmap: MTB-kartta, MML, lämpökartat

Lähimaastot vai kauemmaksi?
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Reitin suunnittelu luonnostelemalla

• Reittivaihtoehtojen hahmottaminen
• Kartan polut & väylät
• Vanhat (omat + muiden) jäljet kartalla
• Lämpöjäljet

• Kokeilu ja luonnostelu
• Trailmap reitin piirto: automaattireititys ja suora viiva
• Näppäimistön “oikotiet”

• D: Draw eli Piirrä
• Z: Undo eli Palauta
• T: Toggle eli Vaihda automaattireitityksen ja suoran viivan välillä
• Reitin muokkaus: segmentin aktivointi ja reittipisteiden siirto
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Lopullisen reitin piirto ja arviointi

• Tarkkana automaattireitityksen kanssa!
• Riskipaikkojen tunnistaminen
• Polun teknisyys, märät paikat & lutakot
• Polun olemassaolo
• Ei pääsyä lävitse: pyöräily kielletty, pihapiiri
• Tunkkaus: kuinka vaivalloista, hirvikärpäset?
• Varasuunnitelmat!

• Arviointi
• Täyttääkö odotukset? Sopiiko osallistujille jos yhteislenkki?
• Varasuunnitelma: edistyminen hitaampaa tai tekninen ongelma tai joku 

yhteislenkillä väsyy
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Valmistautuminen navigointiin

• Reitin talletus mahdollistaa myöhemmän muokkauksen
• GPX-reittijälki ja sen siirto pyörätietokoneeseen / urheilukelloon
• Garmin, Suunto & Polar: GPX-tiedoston siirto
• Garmin: suora siirto Garmin Connect palvelun kautta

• Kartta navigaattorissa: Garmin & Suunto 9
• Puhelin navigoinnissa tai sen tukena
• Reitin siirto: Whatsapp, email, Dropbox tai Trailmap-share
• Offline-kartat!
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DEMO: Reitin piirto Trailmapilla
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Navigointi – laitteet & 
sovellukset
• Laitteet
• Pyörätietokoneet & urheilukellot
• GPS-laite esim. Garmin eTrex
• Älypuhelin

• Sovellukset puhelimiin
• Trailmap: selain tai ikoniksi asennettu
• LocusMap, OruxMap, Komoot, 

OsmAnd
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Navigointi

• Reitin seuraaminen
• GPS tarkkuus metsässä

• Reitiltä eksyminen
• Improvisointi

• “Sivupistot”
• Vaihtoehtoiset reittijäljet

• Puhelin tukena

• Navigaattorin asetukset!
• Pois turhat piipitykset & ilmoitukset
• Värit
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Jälkipeli

• Muistijälkien luominen
• Missä mentiin, mikä oli hienoa, mikä vähemmän
• Yhteislenkkien jälkeen!

• Kartoitus
• Trailmap Strava-integraatio
• Nopea reitin tarkistus: polut, polkujen luokitus, tiet
• OSM iD-editorin avaaminen suoraan Trailmap:sta
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OSM kartoitus

• Jokainen voi ryhtyä kartoittajaksi ja auttaa muitakin löytämään uusia 
polkuja!
• Alkukynnys vaatii 1-2 tuntia keskittymistä, sen jälkeen huomattavan 

helppoa
• Kartoituksesta yleisesti: https://blog.trailmap.fi/blog/polkujen-kartoittajaksi/
• Askel-askeleelta ohjeet: https://blog.trailmap.fi/blog/ohjeet-polkujen-lisaamiseksi-

osm-tietokantaan/

• Alussa tärkeintä
• Katso mallia muilta: Miten muut ovat piirtäneet ja kuvanneet polkuja OSM:ään
• Kysy: Facebook-ryhmissä löytyy suhteellisen hyvin muita kartoittajia jotka auttavat tai 

markus@trailmap.fi voi kysyä myös
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Lahden MC Kramppi porukan yhteinen 
projekti alueen polkujen kartoittamiseksi:

https://blog.trailmap.fi/blog/polut-kartalle-
lahden-alueella/

https://blog.trailmap.fi/blog/polut-kartalle-lahden-alueella/
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OpenStreetMap
iD-Editor on palvelu millä
helpoin aloittaa polkujen

lisääminen ja muokkaaminen


