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Tapion kartta-, kirja- ja 
paikkatieto-
aineistoliiketoiminta
vuodesta 2018

Lyhyt katsaus Tapio 
Karttakeskukseen



Tapio Karttakeskuksen liiketoiminta-alueet

• Kartat, kirjat ja digisovellukset kuluttajille ja 

yrityksille

• Paikkatietoaineistot, -projektit ja -analyysit

yrityksille ja julkishallinnolle

• Erilaiset tilaustöinä toteutettavat kartat, kirjat

ja sovellukset painettuina ja diginä

• Metsätietokirjat ja digitaaliset tuotteet

metsäalan ammattilaisille



Karttakeskuksen paikkatietoaineistot ja -palvelut

• Teknologiariippumattomat paikkatietoratkaisut



Paikkatiedot ja asiakaskohtaiset kartat – asiakkaitamme

Metsäsektori Muut toimialat



Selvitystyö; Tapio 
Karttakeskuksen
tulevat
paikkatietopohjaiset
tuotteet ja palvelut
2020-luvun 
luonnossaliikkujille



Metsien virkistyskäyttö kasvussa

• Retkeilyn suosion kasvu lisää monin tavoin
luonnon virkistyskäyttöä – taustalla mm. 
luonnossa liikkumisen kiistattomat
terveysvaikutukset

• Suosittujen ja ruuhkaisten retkikohteiden
rinnalle haetaan rauhallisempia “omia
paikkoja”

• Trendin odotetaan jatkuvan
tulevaisuudessakin



Koronavuoden 2020-2021 saldoa

• Metsien virkistyskäytön kasvu erityisen
suurta koronavuoden aikana

• Metsähallituksen kaikkien
maastokohteiden kävijämäärät
kasvoivat 17 % ja kansallispuistojen 23 
% 

• Myös syrjäisten ja rauhallisten
kohteiden kävijämäärät kasvussa

• Verkko- ja some-sisältöjen
kuluttaminen kasvoi huimasti: mm. 
Retkipaikka.fi, Kansallispuistot tutuiksi
Facebook-ryhmä



Digitaalinen tiedon etsintä ja 
paikkatiedon hyödyntäminen jyllää…

• Tietoa retken suunnitteluun ja toteutukseen
haetaan innokkaasti eri kanavista

• Verkkosivustot
• Retkipaikka.fi -sivuston retkikohdehaut kasvoivat

merkittävästi korovavuotena
• Luontoon.fi, Retkikartta.fi
• Muut harrasteryhmien sivustot

• Some-kanavat; kuten Retkipaikka, Kansallispuistot
tutuiksi, Suomen Latu

• Ilmaiset ja maksulliset retki- ja karttasovellukset



…mutta myös painetuilla kirjoilla ja 
kartoilla on kysyntää

• Perinteiset kartat ja kirjat pitävät yhä pintansa
• Tapio Karttakeskuksen julkaisemien retkeilykirjojen ja 

-karttojen myynti yli kaksinkertaistui vuonna 2020

• Laadukkaat, vedenkestävät kartat korvaamassa
perinteiset paperikartat

• Painettua karttaa pidetään turvavarusteena
• Paperinen käyttöliittymä vaihtoehto digiähkyyn

• Myös kunnat ovat uudelleen innostuneet
hankkimaan erilaisia painettuja retkioppaita ja              
-karttoja digisisältöjen rinnalle



Optimaalinen tietopaketti 2020-
luvun retkeilijälle?

• Millainen uusi paikkatietoja ja karttoja sisältävä
palvelu vastaisi parhaiten 2020-luvun retkeilijän
tarpeisiin?

• Karttakeskuksen lähtökohdat – mitä tuotamme nyt?

• Mihin suuntaan ollaan jatkossa menossa?



Kyselytutkimusten havaintoja

• Teetimme kaksi erillistä
kvalitatiivista tutkimusta luonnossa
liikkujien keskuudessa

• Luontoon lähtemisen syyt
• Eri roolit retkeilijöinä
• Tiedon hakeminen
• Keskeiset haasteet

Päähavainnot

• Luontoon lähtemisen syyt ovat moninaiset –
toiset hakevat elämyksiä ja seikkailuja, toiset
arjesta irtautumista ja rauhoittumista

• Sama henkilö voi yhdessä hetkessä olla 
seikkailunhaluinen extreme-retkeilijä, toisessa
hetkessä rauhaa rakastava marjastaja

• Tietoa uusista retkikohteista haetaan blogeista, 
some-kanavista, keskusteluryhmistä ja 
verkkopalveluista

• Keskeiset haasteet nykypalveluissa
• Tieto on hajallaan, mm. kuntien nettisivut
• Erilaisia karttapalveluita on paljon ja itselle

sopivan palvelun löytäminen voi olla työlästä







Selvitys ja johtopäätökset

Selvitimme
• Markkinan kokonaispotentiaalia ja yhteisöpotentiaalia
• Laadutettua potentiaalia, mm. diginatiivit / perinteisen

printin käyttäjät
• Mahdollisuuksia ja riskejä

Mitä tästä eteenpäin?

• Suunnitelmien tarkentamista ja projektoimista
retkeilijöiden eri käyttäytymisprofiilit huomioiden

• Uudenlaisten luonnossa liikkujille suunnattujen
palveluiden toteututuksia vuoden 2021 lopusta
lähtien – digitaalisuus edellä, mutta printtiä
unohtamatta

• Kohderyhmät: kuluttajat, julkishallinto, yritykset



OmaKARTTA

• Ensimmäisenä toteutuksena
lanseerattu Karttakeskuksen
OmaKARTTA-palvelu, jonka kautta 
voi tilata säätä ja kulutusta kestäviä 
karttatulosteita ja karttatauluja 
haluamaltaan alueelta Suomesta

• Karttakauppa.fi/omakartta 



Kiitos.
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