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Taustaa 
suunnitelman 
teosta



Yleistä suunnitelmasta

Tämä suunnitelmadokumentti sisältää materiaalin, joka liittyy 
Ylläksen alueen digitaalisen palvelukartan suunnitelmavaiheeseen. 
Suunnitelma on tuotettu keväällä 2022.

Suunnitelmadokumentti ottaa luonnostasolla kantaa myös 
tulevaisuuden myöhempiin vaiheisiin, jotta ensimmäiset askeleet 
osattaisiin valita oikein ja olisivat oikeansuuntaisia.

Digitaalisella palvelukartalla tarkoitetaan paitsi digitaalisen kartan 
sisältävää palvelua, mutta myös tähän liittyviä listamaisia ja 
käyttäjän antamaan sijaintiin perustuvia teksti- ja kuvasisältöisiä 
näkymiä aktiviteeteista sekä reiteistä.

Suunnitelman on tehnyt Ylläksen matkailuyhdistys ry:n kanssa 
yhteistyössä digitaalisiin sijainti- ja karttapohjaisiin palveluihin 
erikoistunut Zoneatlas Oy. Ylläksen palvelukartan suunnitelma on 
tehty Lapin liiton EAKR-rahoitteisessa hankkeessa.



Suunnitteluprojektin
tehdyt vaiheet

● Projekti lähtenyt liikkeelle helmikuussa 2022 
palvelun käyttäjäryhmien hahmottamisella ja 
visiotilan luonnostelulla

● Palvelua pilotoitiin Zoneatlas Discover -tuotteella, 
johon mallinnettiin tietty reittien esitystapa pilotointia 
varten

● Pilottikyselyssä kohderyhmien edustajilta kysyttiin 
taustatietoa heidän tarpeistaan, sekä kysyttiin 
kommentteja karttapalvelun pilottiversiosta

● Pilotoinnin tulosten perusteella yhteistyössä 
Ylläksen henkilökunnan kanssa työstettiin palvelun 
käyttöliittymiä sekä tuotettiin tämä yhteenveto

Muut tähän hankkeeseen tehdyt 
dokumentit

● Käyttäjäryhmien tarpeet / visio
○ https://docs.google.com/document/d/1EWhVO1EzHZxXCEVY0y62bbJ6oNbthrxOWhD_gjRQ7sg/

edit?usp=sharing

● Työpajojen muistilaput

○ https://jamboard.google.com/d/1yK0CgiOVnrjpATtg3fmBM7w1rkIAhUsCjFWuQN183js/edit?usp=

sharing

● Esitysversio työpajojen materiaaleista

○ https://docs.google.com/presentation/d/1AX7apBaDSNLFs-zVuYxMPrDD6bZm6Omd/edit?usp=s

haring&ouid=104670014262616672223&rtpof=true&sd=true 

● Klikkailtava prototyyppi karttapalvelusta

○ https://www.figma.com/proto/AlPlwoJurFfpXHntpkPDZB/Yll%C3%A4s-karttapalvelu?page-id=0%

3A1&node-id=83%3A11810&viewport=-2779%2C-2114%2C0.59&scaling=scale-down&starting-poi

nt-node-id=83%3A11953

● Demoversio karttapalvelusta

○ https://yllas.maps.zoneatlas.com/ 

● Kyselyn tulokset

○ https://www.dropbox.com/s/117zzhiydh2qgl0/Yll%C3%A4s%20pilottikysely%20vastaukset%20yh

teenveto.pdf?dl=0

https://docs.google.com/document/d/1EWhVO1EzHZxXCEVY0y62bbJ6oNbthrxOWhD_gjRQ7sg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EWhVO1EzHZxXCEVY0y62bbJ6oNbthrxOWhD_gjRQ7sg/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1yK0CgiOVnrjpATtg3fmBM7w1rkIAhUsCjFWuQN183js/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1yK0CgiOVnrjpATtg3fmBM7w1rkIAhUsCjFWuQN183js/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1AX7apBaDSNLFs-zVuYxMPrDD6bZm6Omd/edit?usp=sharing&ouid=104670014262616672223&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1AX7apBaDSNLFs-zVuYxMPrDD6bZm6Omd/edit?usp=sharing&ouid=104670014262616672223&rtpof=true&sd=true
https://www.figma.com/proto/AlPlwoJurFfpXHntpkPDZB/Yll%C3%A4s-karttapalvelu?page-id=0%3A1&node-id=83%3A11810&viewport=-2779%2C-2114%2C0.59&scaling=scale-down&starting-point-node-id=83%3A11953
https://www.figma.com/proto/AlPlwoJurFfpXHntpkPDZB/Yll%C3%A4s-karttapalvelu?page-id=0%3A1&node-id=83%3A11810&viewport=-2779%2C-2114%2C0.59&scaling=scale-down&starting-point-node-id=83%3A11953
https://www.figma.com/proto/AlPlwoJurFfpXHntpkPDZB/Yll%C3%A4s-karttapalvelu?page-id=0%3A1&node-id=83%3A11810&viewport=-2779%2C-2114%2C0.59&scaling=scale-down&starting-point-node-id=83%3A11953
https://yllas.maps.zoneatlas.com/
https://www.dropbox.com/s/117zzhiydh2qgl0/Yll%C3%A4s%20pilottikysely%20vastaukset%20yhteenveto.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/117zzhiydh2qgl0/Yll%C3%A4s%20pilottikysely%20vastaukset%20yhteenveto.pdf?dl=0


Pilotointi ja käyttäjätestaus

● Suunnitteluprojektin yhteydessä järjestettiin käyttäjäkysely palvelun 
tärkeimmistä asioista kullekin tunnistetulle käyttäjäryhmälle

● Kyselystä saatiin vajaa 200 kpl vastauksia

○ Kyselyn tulokset: 
https://www.dropbox.com/s/117zzhiydh2qgl0/Yll%C3%A4s%20pilot
tikysely%20vastaukset%20yhteenveto.pdf?dl=0

● Kysely sisälsi demoversion käyttöliittymästä

● Kyselyn vastaukset huomioitiin suunnittelussa seuraavasti:

○ Käyttöliittymässä näkyvien asioiden prioriteettia suunniteltiin 
kyselyn vastausten pohjalta

○ Käyttöliittymien yksityiskohtia muokattiin vastausten pohjalta

● Karttapalvelun demoversio löytyy täältä: 
https://yllas.maps.zoneatlas.com/ 

Kuva palvelukartan demoversiosta

https://www.dropbox.com/s/117zzhiydh2qgl0/Yll%C3%A4s%20pilottikysely%20vastaukset%20yhteenveto.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/117zzhiydh2qgl0/Yll%C3%A4s%20pilottikysely%20vastaukset%20yhteenveto.pdf?dl=0
https://yllas.maps.zoneatlas.com/


Palvelun 
maksulliset osiot 
käyttäjille



Keinot kunnossapitomaksusaldon 
kymmenkertaistamiseen: alv-kanta ja 
palvelun nimeäminen

● Nykyisellään 10e / kausi maksavaa online-karttaa myymällä kerätään n. 50000 € (alv 0%).
● Kun maksujen kerääminen siirtyy Visit Ylläs Oy:n hoidettavaksi, muuttuu maksut 

arvonlisäverovelvollisuuden piiriin. Verottomana summa laskee siis n. 40000 €:oon. 
○ Mikäli maksettava maksu nimetään “liikunnan mahdollistavaksi palveluksi”, on 

mahdollisuus käyttää 10% ALV-kantaa. Tällöin veroton saldo on n. 45500 €.
● Ehdotus: muutetaan kerättävät maksut “latujen käyttömaksuksi” tai “talvipyöräreitin 

käyttömaksuksi” joka sisältää digitaalisen karttatuotteen. 
○ käyttäjillä tulee moraalisempi velvoite maksaa latujen käytöstä
○ latumaksu voidaan ajatella olevan henkilökohtainen, jolloin niinikään moraalinen 

velvoite maksaa henkilökohtaisesti nousee
● mikäli palvelun nimi on “vapaaehtoinen maksu”, saattaa tähän joutua hakemaan 

ennakkoratkaisun Verohallinnosta
● Mobiilisovelluksen ostokset: jos palvelu pääsääntöisesti kulutetaan mobiilisovelluksen 

ulkopuolella, voidaan sitä paremmin markkinoida esimerkiksi Applen iOS-sovelluksessa, 
ilman pakkoa 30% komission sovelluksen sisäisen ostamisen käyttöön.



Keinot kunnossapitomaksusaldon 
kymmenkertaistamiseen: tilausvariaatiot, 
ryhmäpaketit

● Nykyisellään yhdellä maksulla on saanut pääsyn kaikkien lajien tarkempaan 
informaatioon

● Pilkkomalla maksu laji/lajiryhmäkohtaiseksi voidaan maksuja kohdistaa paremmin ja 
avoimemmin lajikohtaisiin huoltotoimiin

● Pilkkomalla maksut lisäksi ajallisesti erimittaisiksi tuotteiksi voidaan maksuja kerätä 
käyttäjiltä määrällisesti enemmän (iso osa kyselyyn vastanneista oli valmis isompiin 
maksuihin, haarukkaan 20-50e)

○ nykyinen vuositason maksu 140e voisi sisältää esimerkiksi hiihdon koko 
kauden pääsyn palveluun

Ryhmäpaketit / mökkiläisen paketti:
● ryhmäpaketissa paketin ostanut jakaa päivämääriltään saman tilauskauden edelleen 

muille käyttäjille käyttäjän sähköpostiosoitteen mukaan
● ryhmäominaisuudet tuovat kokonaisuuteen kuitenkin monimutkaisuutta viestinnän ja 

tuotteistuksen osalta, suosittelemme lisäämään tällaisia vasta myöhemmin



Keinot kunnossapitomaksusaldon 
kymmenkertaistamiseen: 
tilauskauden pituuden variaatiot

● Asiakkailla valmius maksaa enemmän per tilauskausi
● Suurin osa vieraista viettää lyhyemmän aikaa
● Hinnoitteluesimerkki

○ Hiihto koko kausi 59 €, viikko 9 €
○ Talvipyöräily 1 päivä 5 €, viikko 18 €, kausi 59 €
○ Moottorikelkkailu 5 € päivä, 18 € per viikko, kausi 59 €
○ Kaikki lajit koko kausi 140€



Palvelun 
käyttäjäprofiilit



Yleiskuvaus palvelun käyttäjärooleista (1/2)

Talvipyöräilijä
haluaa valita retkelleen sillä hetkellä kunnossa olevan 
reitin ja saada tilannekuvaa luonnosta. 

Hiihtäjä
halua valita varman ja vaikeustasoltaan sopivan reitin 
taukopaikkojen / kahviloiden kautta

Yksilömatkaaja (erityisesti 
ulkomaalainen, FIT)
haluaa valmiita elämysvaihtoehtoja joko ohjeistettuna 
helposti itse suoritettavaksi tai verkosta ostettuna retkenä 
sekä tietoa revontulista ja kauniista näköalapisteistä.

Kesäkävijä
haluaa helppoja aktiviteetti- ja reittivaihtoehtoja 
eri lajeista sekä ajankohtaista tietoa olosuhteista 

Pistäytyjä
etsii spontaanisti nopeita sekä ajankohtaisia ja 
auki olevia tekemisvaihtoehtoja tai palveluita

Vuosittainen kävijä
haluaa ajankohtaista sää- ja kuntotietoa 
aktiviteettipäätöksen tueksi, ja kuulua 
Ylläs-heimoon

Yksittäinen käyttäjä voi edustaa eri käyttäjäroolia eri tilanteissa.



Laskettelija
haluaa reaaliaikaista hissi/rinnetietoa sekä tietoa 
olosuhteiden muutoksista

Perheellinen
haluaa löytää lapsiystävällistä tekemistä, 
palveluita ja tapahtumia 

Itsenäinen kelkkailija
haluaa löytää hyväkuntoisia kelkkareittejä sekä 
edistää reittien kunnostuksen lisäämistä

Liukulumikenkäilijä / vapaalaskija
haluaa löytää sopivia paikkoja vapaalaskuun sekä 
ajankohtaista tietoa lumiturvallisuudesta

Maastopyöräilijä
haluaa reaaliaikaista hissi/rinnetietoa bikeparkista 
sekä maastopyöräreiteistä keskustellaan

Yksittäinen käyttäjä voi edustaa eri käyttäjäroolia eri tilanteissa.

Yleiskuvaus palvelun käyttäjärooleista (2/2)

Lemmikillinen
haluaa löytää lemmikkiystävällistä tekemistä, 
palveluita ja tapahtumia 



Talvipyöräilijä

käyttäjälle talvipyöräilijä

joka haluaa valita retkelleen sillä hetkellä kunnossa olevan/pysyvän reitin

sähköinen reittikartta

on pyöräretkiopas

joka antaa tilannekuvan sen hetkisen lähireitistön tilasta

toisin kuin satunnaiset tiedonpalaset facebook-ryhmistä, nykyisestä kartasta, vuokraajilta

tuotteemme

● voisi antaa tilannetietoa pyörien varaustilanteesta (rentle)
● voisi antaa muutaman suositellun/tuotteistetun retkivaihtoehdon käyttäjän sijainnin ja preferenssien 

mukaan
● kertoo jos jokin reitti muuttuu ajamattomaan kuntoon päivän aikana
● kertoo jos eksyt reitiltä
● muistaa missä olet jo käynyt
● kartta mahdollistaa huonolla kelillä viestimisen siitä, missä on suositeltava tämän päivän lenkki tehdä.
● kartan tieto ei jätä tulkinnanvaraa



Hiihtäjä

käyttäjälle hiihtäjä

joka haluaa miettiä/toteuttaa reitin sopivien taukopaikkojen tai kahviloiden kautta

sähköinen latuopas

on reittisuunnittelutyökalu

joka tuo varmuuden tunteen siitä, että reitti/retki on minulle tänään sopiva

toisin kuin paperinen latukartta

tuotteemme

● kertoo mitkä reitit ovat riittävän tasaisia / myötämaassa / myötätuulessa sekä riittävän 
hyvässä kunnossa

● kertoo mitkä ladut vielä tänään ajetaan myöhemmin / milloin tullaan ajamaan (eri 
hoitoluokkien ja syötetyn suunnitelman mukaisesti)

● ottaa aukioloajat huomioon ja välittää ne käyttäjälle
● kertoo yleisiä tietoja laduista ja käyttäytymisohjeista



Yksilömatkaaja (erityisesti ulkomaalainen, FIT)

käyttäjälle FIT/itsenäinen matkaaja

joka haluaa valmiita ohjeistettuja vaihtoehtoja aktiviteeteiksi/elämyksiksi

Ylläs Digital Guide

on palvelukatalogi/kartta

joka tarjoaa nopean ja luotettavan tavan hahmottaa valmiit tekemisvaihtoehdot

toisin kuin Google maps/tripadvisor/outdooractive

tuotteemme

● tarjoaa valmiita tuotteistettuja reittejä/aktiviteetteja majoitteen läheltä
● aurora alertin tiedot, spottauspaikat
● ski bussilla kulkeminen
● ravintolan aukioloajat
● instagrammable paikat
● huskypaikat ja retket
● tieto on luotettavaa, ohjataan tekemään vain sellaista mitä kävijä saa tehdä
● tarjoaa tietoa kuinka reiteillä kuljetaan
● antaa offline-mahdollisuuden ja varmuuden siitä, että luonnossa ei synny liikaa roaming-maksuja 



Kesäkävijä

käyttäjälle kesäkävijä

joka etsii helppoja aktiviteetti/reittivaihtoehtoja

Ylläs digitaalinen opas

on kesätekemisen opas

joka tarjoaa hyviä reittivaihtoehtoja eri lajeista

toisin kuin tiedonpalaset eri palveluista ja somesta

tuotteemme

● kertoo kun reitit on kulkemiskunnossa talven jäljiltä
● näyttää ylläksen huipun tuomat mahdollisuudet
● ohjaa kävijöitä sellaisiin paikkoihin, missä luonto kestää sen
● ruskan sekä yöttömän yön esiintuonti / instagrammable
● marjapaikkoja, kuukkeleita
● porojen spottailu lapsiperheille (poro-zonet)



Pistäytyjä

käyttäjälle pistäytyjä

joka etsii nopeita tekemis/palveluvaihtoehtoja

yllas.fi

on infokanava

joka antaa nopeasti senhetkiset helpot/nopeat tekemisvaihtoehdot

toisin kuin pitkät blogitekstit, sometiedonpalaset ja tripadvisor

tuotteemme

● antaa kootusti ajankohtaista tietoa alueen aktiviteeteista ja palveluista



Vuosittainen kävijä

käyttäjälle vuosittainen kävijä

joka haluaa ajantasaista kunto/olosuhdetietoa aktiviteettipäätöksen tueksi

Ylläs tilannetietopalvelu

on kunto/tilannetietopalvelu

joka tarjoaa eri tilannetiedot yhdessä paikassa

toisin kuin facebook-ryhmät ja nettisivut -yhdistelmä

tuotteemme

● tarjoaa mahdollisuuden esittää ideoita ja näkemyksiä
● tarjoaa tuulilukemat oikeista mittareista
● tarjoaa popup / yllättävän / uuden tiedon vakikävijälle
● voi tarjota Ylläs heimoon kuuluville kanavan vaikuttaa

○ voi myös tarjota keinon seurata muita heimoon kuuluvia ja jakaa heille tietoa
● tarjoaa keinon olla ajantasalla siitä, että tapahtuuko tänään/tiettynä ajankohtana jotain 

tietämisen arvoista



Maastopyöräilijä

käyttäjälle maastopyöräilijä

joka haluaa reaaliaikaista tietoa bikeparkin reiteistä, rinteistä sekä muista maastopyöräreiteistä

Ylläs maastopyöräopas

on maastopyöräilyyn liittyvää reaaliaikaista tietoa tarjoava palvelu

joka tarjoaa Bike Parkin ja maastopyöräreittien reaaliaikaiset tiedot helposti yhdestä palvelusta

toisin kuin erilaiset tiedot ylläksen nettisivuilta ja muista palveluista

tuotteemme

● näyttää ajankohtaista tilannetietoa reiteiltä
● näyttää bikeparkiin liittyvät luotettavat ja reaaliaikaiset tiedot



Laskettelija

käyttäjälle laskettelija

joka haluaa tietää mitkä hissit/rinteet on auki (pääasiassa gondoli)

Rinneinfopalvelu

on lasketteluun/rinteisiin liittyvää ajankohtaista tietoa tarjoava palvelu

joka antaa luotettavasti ja selkeästi lasketteluun tarvittavat tiedot

toisin kuin Ylläksen hiihtokeskuksen nettisivu ja facebook

tuotteemme

● tarjoaa tietoa puolten vaihdosta, skibus-yhteydestä sekä sen live-sijainnista
● tarjoaa tuulitilannepoikkeamat sekä sää- ja näkyvyystilanteen
● näyttää vuokraamoiden ja lipunmyyntipisteiden sijainnit
● näyttää selkeästi rinteiden aukiolon
● näyttää selkeästi kahviloiden aukiolon
● näyttää valaistut rinteet
● näyttää mitkä rinteet on auki iltamäessä



Perheellinen

käyttäjälle perheellinen

joka haluaa löytää lapsiystävällistä tekemistä

ylläs-opas

on palvelu/aktiviteetti/tapahtumakatalogi

joka tarjoaa ajankohtaisia, minulle ja seuralleni sopivia aktiviteetteja ja tekemistä

toisin kuin blogitekstit/dedikoituneet palvelut/some

tuotteemme

● näyttää minulle relevantteja tietoja palveluista 
○ onko ravintolassa lasten lista?
○ onko aktiviteetti lapsiystävällinen?

● näyttää myös pienet lapsille suunnatut tapahtumat
● listaa lapsiyhteensopivat tekemiset: porot huskyt pulkkamäki, keilailu sisäleikkipuisto, 

lumilinna, lumikasa, ravintoloiden leikkinurkat, hiihtomaa, järven jää, maskotti jne.



Lemmikillinen

käyttäjälle lemmikillinen

joka haluaa löytää lemmikkiystävällistä tekemistä

ylläs-opas

on palvelu/aktiviteetti/tapahtumakatalogi

joka tarjoaa ajankohtaisia, minulle ja lemmikilleni sopivia aktiviteetteja ja tekemistä

toisin kuin blogitekstit/dedikoituneet palvelut/some

tuotteemme

● näyttää minulle relevantteja tietoja palveluista 
○ voiko reitille mennä koiran kanssa?
○ voiko ravintolaan mennä koiran kanssa?

● listaa lemmikkiystävälliset aktiviteetit, palvelut ja reitit



Liukulumikenkäilijä / vapaalaskija

käyttäjälle liukulumikenkäilijä/vapaalaskija

joka haluaa reaaliaikaista ja relevanttia tietoa liukulumikenkäilystä

Ylläs tilannetietopalvelu

on liukulumikenkäilyyn ja olosuhteisiin liittyvää tietoa tarjoava palvelu

joka tarjoaa ajankohtaista tietoa alueen olosuhteista

toisin kuin somet/ylläksen nettisivut/blogit ja foorumit

tuotteemme

● tarjoaa reaaliaikaiset tiedot lumivyöryriskistä alueella
● näyttää turvallisuuden näkökulmasta tunturien nimet selkeästi kartalla



Itsenäinen kelkkailija

käyttäjälle itsenäinen kelkkailija

jonka mielestä reitit ovat aina liian huonossa kunnossa

sähköinen kelkkailukartta

on kelkkailuopas

joka tarjoaa tavan päästä käsiksi hyväkuntoisiin kelkkailupaikkoihin

toisin kuin kelkkailureitit.fi / infogis nykyisellään

tuotteemme

● kertoo missä on ruuhkaa tai ajettu paljon
● tarjoaa tavan lahjoittaa tai saada vastiketta kelkkailijoilta
● tarjoaa tavan näyttää mihin raha kohdistuu
● tarjoaa tavan näyttää muille kuinka paljon ja mihin on itse tehnyt tukiostoja
● ohjaa kriittiset kelkkailijat pienen matkan päässä oleville hyville reiteille visuaalisesti ja houkuttelevasti
● huomioi kunnan vaihdoksen keskimääräisessä reittisuunnitelmassa, eli näyttää myös ympäröivien 

kuntien mahdollisuudet
● kerää dataa kelkkailijan käyttäytymisestä ja kulutuksesta



Palvelun näkyminen 
eri kanavissa



Palvelun käyttö eri kanavista

Samaa sisältöä käytetään useasta eri kanavasta.

Mobiilisovellus
Palvelusta on mahdollista tehdä iOS- 
ja Android-sovellus, joka sisältää 
jonkin verran web-versiota 
täydentävää toiminnallisuutta.

Web-palvelu
Palvelusta tehdään responsiivinen 
web-palvelu, jota voi käyttää 
internet-selaimella ilman erillisen 
sovelluksen lataamista. Osoite 
esimerkiksi maps.yllas.fi.

Upotetut näkymät yllas.fi 
-verkkosivustoon
Web-version eri näkymiä voidaan 
upottaa osaksi yllas.fi -verkkosivustoa. 
Upotus näyttää suoraan esimerkiksi 
maastopyöräily -sivulla kesämaasto 
pyöräilyverkoston sekä pyöräilyyn 
liittyvät palvelut.



Käyttäjätili sama kaikissa kanavissa

Käyttäjä voi tallentaa esimerkiksi suosikkireittejään ja 
-kohteitaan mistä tahansa palvelun kanavasta. Käyttäjätiliin 
kohdistuu myös ostoksia, joita käyttäjä tekee esimerkiksi 
hankkiakseen ajankohtaisen latujen kuntotiedon.

Esimerkki:

1. Käyttäjä selaa karttapalvelua yllas.fi 
-verkkosivuston Maastopyöräily -sivua 
käyttäen. Käyttäjä suunnittelee oman 
reitin ja tallentaa sen selaimeensa. 

2. Käyttäjä haluaa tallentaa 
suosikkinsa myöhempää käyttöä 
varten ja rekisteröityy/kirjautuu sisään 
palveluun. Samalla käyttäjä ohjataan 
käyttämään web-versiota maps.yllas.fi

3. Käyttäjä näkee suosikkinsa myös 
mobiilisovelluksessa kirjauduttuaan 
sisään. Myös ostettu informaatio 
esimerkiksi kuntotieto on sidottu 
käyttäjätiliin.

Suosikit
Suosikit



Käyttäjien kirjautumisen yleisiä vaatimuksia

Palveluun syntyy käyttäjätilit kaikille käyttäjille kartan kuluttajista ylläpitäjiin. Käyttäjän 
tunnistetietona toimii käyttäjän sähköpostiosoite.

Palvelussa käyttäjien tekemät mahdolliset tilaukset/ostokset liitetään käyttäjätiliin.

Käyttäjätilin suhteen tulee noudattaa GDPR-asetuksen suosituksia ja henkeä:

● Käyttäjältä kysytään vain palvelun kannalta oleellisia asioita
● Käyttäjän pitää pystyä poistamaan tilinsä ja tietonsa
● Palvelulla tulee olla selkeä rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava henkilö
● Palvelun kysyessä markkinointilupia, tulee sen kysymisen olla selkeää ja käyttäjällä pitää 

olla mahdollisuus poistaa markkinointilupa



Palvelun toiminnallisuus



Palvelun toiminnallisuuden yleiskuvaus

Palvelu koostuu seuraavista eri osioista:

● Aloitusnäkymä, joka sisältää käyttäjän kannalta ajankohtaista tietoa alueelta
● Kartta
● Laji- ja aktiviteettilistaus
● Laji- ja aktiviteettikohtaiset sivut
● Suosikkikohteiden ja -reittien listausnäkymä
● Käyttäjäprofiilinäkymä
● Reitti- ja kohdekortit

Palvelun maksulliset ominaisuudet:

● Oman sijainnin näyttäminen kartalla
● Reittien kuntotiedot
● Latukoneiden sijainti kartalla
● Reittien vaativuusluokitus
● Omien reittien luominen ja tallennus
● Reittien suodattaminen niiden ominaisuuksien perusteella
● Reittien & kohteiden kommentointi



Karttapalvelun prototyyppi

Karttapalvelusta tehtiin klikkailtava prototyyppi, joka sisältää palvelun tärkeimmät näkymät ja 
ominaisuudet.

Prototyyppiin pääsee tästä linkistä: 
https://www.figma.com/proto/AlPlwoJurFfpXHntpkPDZB/Yll%C3%A4s-karttapalvelu?page-id=0%3A1&node-id=83%3A11810&view
port=-2779%2C-2114%2C0.59&scaling=scale-down&starting-point-node-id=83%3A11953

https://www.figma.com/proto/AlPlwoJurFfpXHntpkPDZB/Yll%C3%A4s-karttapalvelu?page-id=0%3A1&node-id=83%3A11810&viewport=-2779%2C-2114%2C0.59&scaling=scale-down&starting-point-node-id=83%3A11953
https://www.figma.com/proto/AlPlwoJurFfpXHntpkPDZB/Yll%C3%A4s-karttapalvelu?page-id=0%3A1&node-id=83%3A11810&viewport=-2779%2C-2114%2C0.59&scaling=scale-down&starting-point-node-id=83%3A11953


Aloitusnäkymä 
(web-palvelu & mobiilisovellus)

Käyttäjä näkee aloitusnäkymässä Ylläksen oleellisimmat ja ajankohtaiset tiedot heti 
palveluun saavuttaessa, jotta hän saa nopeasti kokonaiskuvan alueen tilanteesta.

Käyttäjä voi selata alueen ylläpitäjän lisäämiä tiedotteita “Tiedotteet” -kohdasta, jotta hän 
voi nopeasti nähdä tärkeät ja ajankohtaiset ilmoitukset alueelta.

Käyttäjä voi selata alueen ajankohtaisia aktiviteetteja, reittejä ja kohteita “Juuri nyt” 
-osiosta, jotta juuri nyt tapahtuvat asiat on helppo ja nopea löytää.

Käyttäjä voi siirtyä reittien kuntotietojen ostonäkymään painamalla “Tilaa reittien 
kuntotiedot” -nappia, jotta hän pääsee helposti ostamaan kuntotietotilauksia.



Kartan ilmaisversio
(web-palvelu, upotukset 
yllas.fi-sivustolla mobiilisovellus)

Käyttäjä voi selata, liikutella ja zoomata interaktiivista karttaa kohteineen ja reitteineen, jotta 
hän voi löytää häntä kiinnostavat reitit ja palvelut.

Käyttäjä voi klikata sivun yläreunassa olevia lajipainikkeita, jolloin kartta näyttää vain siihen 
lajiin kuuluvat reitit ja kohteet, jotta tietyn lajin harrastaminen olisi mahdollisimman helppoa.

Käyttäjä voi klikata reittejä ja kohteita, jolloin niistä aukeaa pieni esikatselukortti sivun 
alareunaan. Esikatselukorttia klikkaamalla aukeaa koko näytön täyttävä reitti/kohdekortti, jossa 
on tarkemmat tiedot.

Käyttäjä voi hakea reittejä ja kohteita klikkaamalla sivun vasemmassa yläreunassa olevaa 
haku-nappia, jotta kohteiden ja reittien löytäminen olisi helppoa. Kirjoittamalla napista 
aukeavaan hakukenttään, palvelu näyttää listattuna hakutulokset, joita klikkaamalla kartta 
siirtyy avatun hakutuloksen näkymään.

Käyttäjä voi nähdä interaktiiviset skibussit kartalla, jotta hän näkee selkeästi missä bussit 
liikkuvat. Bussit jättävät jälkeensä reitistä erottuvan, tummemmalla värillä olevan “hännän”, jotta 
käyttäjä tietää mihin suuntaan bussi on menossa.

Myös muut käyttäjän ja valittuna olevan lajin kannalta oleelliset saapumiseen sekä kulkemiseen 
liittyvät kohteet, kuten pysäköintialueet ovat omassa kategoriassaan ja suodatettavissa 
karttapalvelussa.



Kartan maksullinen versio
(web-palvelu, upotukset 
yllas.fi-sivustolla & mobiilisovellus)

Käyttäjä voi selata, liikutella ja zoomata interaktiivista karttaa kohteineen ja reitteineen, jotta voi löytää 
häntä kiinnostavat reitit ja palvelut.

Käyttäjä voi klikata sivun yläreunassa olevia lajipainikkeita, jolloin kartta näyttää vain siihen lajiin 
kuuluvat reitit ja kohteet, jotta tietyn lajin harrastaminen olisi mahdollisimman helppoa.

Käyttäjä voi klikata reittejä ja kohteita, jolloin niistä aukeaa pieni esikatselukortti sivun alareunaan. 
Esikatselukorttia klikkaamalla aukeaa koko näytön täyttävä reitti/kohdekortti, jossa on tarkemmat tiedot.

Käyttäjä voi klikata sivun oikeassa alareunassa olevaa sijainnin jako -nappia, jolloin kartta näyttää 
käyttäjän sijainnin, jotta palveluiden löytäminen olisi helpompaa. Palvelu kysyy käyttäjän suostumuksen 
sijainnin jakoon kun sijainti jaetaan ensimmäisen kerran.

Käyttäjä voi suodattaa kartalla näkyviä kohteita ja reittejä avaamalla suodatusnäkymän sivun 
vasemmasta yläreunasta, jotta hän voi tarkastella vain hänelle oleellisia reittejä ja kohteita.

Käyttäjä voi hakea reittejä ja kohteita klikkaamalla sivun vasemmassa yläreunassa olevaa haku-nappia, 
jotta kohteiden ja reittien löytäminen olisi helppoa. Kirjoittamalla napista aukeavaan hakukenttään, 
palvelu näyttää listattuna hakutulokset, joita klikkaamalla kartta siirtyy avatun hakutuloksen näkymään.

Käyttäjä voi nähdä interaktiiviset skibussit kartalla, jotta hän näkee selkeästi missä bussit liikkuvat. 
Bussit jättävät jälkeensä reitistä erottuvan, tummemmalla värillä olevan “hännän”, jotta käyttäjä tietää 
mihin suuntaan bussi on menossa.

Käyttäjä näkee reittien vaikeusasteen eri väreinä, kuntotiedon reitin laatuna (katkoviiva vai yhtenäinen 
viiva) sekä valaistun reitin (valaistuilla reiteillä on keltaisia palloja reitin varrella), jotta hän näkee helposti 
reitteihin liittyvät lisätiedot.



Käyttäjäprofiili
(mobiilisovellus & web-palvelu)

Käyttäjä voi profiilisivulla muokata omia käyttäjätietojaan painamalla 
vasemmassa yläreunassa olevaa muokkausnappia, jotta hän voi muuttaa omia 
tietojaan.

Käyttäjä näkee omat lisäpalvelutilauksensa profiilisivulla, jotta hän näkee 
helposti mitä palveluita on ostanut.

Käyttäjä voi siirtyä ostettavien lisäpalveluiden näkymään painamalla sivun 
yläreunassa olevaa “Kuntotietokauppa” -nappia, jotta ostettavat lisäpalvelut 
löytää helposti.

Käyttäjä voi helposti ostaa jatkoa tilaukselleen painamalla “Osta jatkoa” -nappia, 
jotta voi ostaa reittien kunnossapitotiedot seuraavalle kuukaudelle.



Suosikkinäkymä
(web-palvelu & mobiilisovellus)

Käyttäjä voi tallentaa karttanäkymästä ja listauksista kohteita sekä reittejä omiin 
suosikkeihin painamalla niissä näkyvää sydänikonia, jotta kiinnostavat kohteet 
ja reitit voi löytää myöhemmin.

Käyttäjä voi tallentaa reittisegmenteistä tekemiään reittejä omiin suosikkeihin, 
jotta niihin voi palata myöhemmin.

Käyttäjä voi siirtymä karttanäkymään, joka näyttää vain omat suosikit 
painamalla “Näytä suosikit kartalla” -nappia, jotta hän voi helposti tehdä omaa 
matkasuunnittelua kartalla.



Laji- ja aktiviteettilistaus
(mobiilisovellus & web-palvelu)

Käyttäjä näkee Ylläksen lajit ja aktiviteetit listauksena, jotta hän näkee helposti 
mitä alueella voi tehdä ja löytää etsimänsä lajin.

Käyttäjä näkee lajin alapuolella avoinna olevien/kunnostettujen reittien määrän, 
jotta hän tietää minkä verran mitäkin reittejä on kunnostettu.

Käyttäjä voi vaihtaa lajinäkymän talvimoodista kesämoodiin ja takaisin 
painamalla oikeassa yläreunassa olevaa moodinappia, jotta hän voi tarkastella 
mitä Ylläksen lajeja ja aktiviteetteja on aktiivisena milloinkin.

Klikkaamalla lajia käyttäjä pääsee lajikohtaiseen näkymään, josta löytyy 
tarkemmat tiedot lajista ja siihen liittyvistä reiteistä sekä kohteista, jotta hän voi 
tarkastella tarkemmin tiettyä lajia.



Lajikohtainen sivu
(mobiilisovellus & web-palvelu)

Käyttäjä näkee valitsemansa lajin lisätiedot ja siihen liittyvät reitit ja kohteet eri 
ominaisuuksien perusteella niputettuina (esim. Helpot & nopeat reitit, suositut 
reitit, koiraystävälliset reitit jne.), jotta hänen on helppo löytää hänelle sopivat 
kohteet ja reitit.

Käyttäjä voi tarkastella valitsemansa lajin reittejä ja kohteita kartalla painamalla 
“Näytä kartalla” -nappia, jolloin kartalla näkyy vain kyseiseen lajiin liittyvät 
kohteet ja reitit, jotta hänen on helppo nähdä reittien ja kohteiden sijainnit.



Reitti/kohdekortti
(mobiilisovellus & web-palvelu)

Käyttäjä näkee valitsemansa reitin tai kohteen tarkemmat tiedot yhdestä 
näkymästä, jotta hän voi tarkastella minkälainen reitti tai kohde on kyseessä.

Käyttäjä pääsee tarkastelemaan reittiä/kohdetta kartalla painamalla “Näytä 
kartalla” -nappia, jotta hän voi nähdä sen tarkan sijainnin.



Kommentointi vapaasti kartalle
(mobiilisovellus & web-palvelu)

Käyttäjä voi kommentoida vapaasti kartalle painamalla sijainnin jako -napin yläpuolella 
olevaa kommentointi-nappia, jotta hän voi jättää kartalle tekemiään havaintoja tai 
palautetta.

Käyttäjä voi myös kommentoida suoraan reittiä tai kohdetta, jotka ovat lähimpänä hänen 
määrittämää kommentin sijaintia, jotta hän voi suoraan kohdistaa kommentit kohteisiin ja 
reitteihin

Kommentit voivat olla joko kaikille näkyviä, vain kirjautuneille käyttäjille näkyviä tai vain 
esim. @yllas.fi -sähköpostilla kirjautuneille käyttäjille näkyviä. Toimintatapa päätetään 
toteutusvaiheen yhteydessä.

Kommentit voivat olla joko yleisluontoisia tai niille voidaan ottaa käyttöön kategorisointi 
(esim. kunnossapito, vaarailmoitus, luontohavainnot jne.). Käyttäjien jättämistä 
kommenteista lähtee sähköposti-ilmoitus tietyn ylläpitokäyttäjän sähköpostiosoitteeseen 
(tässä voidaan hyödyntää kategoriaa ja sijaintia, esim. tämän alueen vaarailmoitukset 
tähän sähköpostiosoitteeseen jne.)



Oman reitin tekeminen ja 
tallennus
(mobiilisovellus & 
web-palvelu)

Käyttäjä voi luoda oman reittinsä painamalla “Kokoa oma reitti” 
-nappia ja klikkailemalla reittien pätkien päällä olevia + ja - nappeja, 
jotta hän voi tallentaa sellaisen reitin, jota ei löydy tuotteistetuista 
reiteistä.



Reittien suodatus ja rajaaminen
(mobiilisovellus & web-palvelu)

Käyttäjä voi suodattaa reittejä ominaisuuksiltaan painamalla haluamaansa 
reittiominaisuutta, jotta hän saa tarkemmin määritellyt reitit näkyviin.



Kohteiden suodatus ja haku
(mobiilisovellus & web-palvelu)

Käyttäjä voi hakea ja suodattaa kohteita ja reittejä painamalla haluamansa 
kohteen checkbox-nappia, jotta hän saa näkyviin vain häntä kiinnostavat asiat.

Käyttäjä voi hakea kohteita ja reittejä kirjoittamalla “Etsi kohteita ja reittejä” 
-tekstikenttään, jotta hän voi löytää helposti haluamansa asiat.



Upotettu kartta 
yllas.fi-sivustolla

Kartta voidaan upottaa osaksi yllas.fi-sivuston eri sivuja.

Karttaupotukset voivat olla sekä omalla “Kartta”-sivullaan, 
sekä esimerkiksi osana eri lajien sivuja. Lajisivuille voidaan 
upottaa valmiiksi filtteröity näkymä niin, että Hiihto-sivulle 
upotetussa kartassa näkyy vain hiihtoon liittyvät asiat. 

Reittikortteja voidaan upottaa osaksi yllas.fi-sivustoa, 
samalla tavalla kuin reittejä on nyt upotettu 
Outdooractive-palvelusta. Upotus tapahtuu lisäämällä 
koodinpätkä halutulle sivulle. Tähän koodinpätkään 
lisätään tarvittavat asetukset, jolla oikeat reittikortit 
saadaan näkyviin.



Palvelun tietolähteet 
ja muu teknologia



Sisällönhallinta

Karttapalvelun paikkatietoa, sisältöä, kohteita ja reittejä ylläpidetään yhdestä sisällönhallintajärjestelmästä.

Reittien esittämistä varten tarvitaan seuraavat tiedot ja 
kentät sisällönhallintajärjestelmässä:

● Nimi
● Kuvaus
● Kuva(t) reitistä
● Reitin sijainti (reittipisteet paikkatietona)
● Reitin pituus
● Reitin vaativuusaste
● Reitin kategoria
● Tieto siitä, mihin lajiin/lajeihin reitti kuuluu
● Tieto siitä, milloin reitti on kunnostettu
● Tieto siitä, onko reitti valaistu
● Tieto siitä, voiko reitille 

Kohteiden esittämistä varten tarvitaan seuraavat tiedot ja 
kentät sisällönhallintajärjestelmässä:

● Nimi
● Kuvaus
● Kuva(t) kohteesta
● Sijainti (katuosoite tai koordinaatit)
● Tieto siitä, mihin lajiin/lajeihin kohde kuuluu
● Kohteen kategoria



Rajapinnat, Kolarin 
työnohjausjärjestelmä

Tämän suunnitelman valmistuessa Kolarin tietojärjestelmän 

suunnittelu on vielä kesken ja toteutussuunnitelma on tulossa 

kilpailutukseen.

→ tehdään tässä vaiheessa oletus että reittien sijainti- ja 

viimeksi kunnostettu -tieto saadaan mahdollisesti tätä kautta 

tulevaisuudessa

→ Kolarin hankkiman tietojärjestelmän tulee pystyä 

tuottamaan reittiaineisto kunnossapitometatietoineen REST 

API -muodossa

→ lisäksi reittikoneiden reaaliaikainen sijainti tulee olla 

saatavissa rajapinnan kautta 



Rajapinta, Visit Finland 
DataHub

Tämän suunnitelman kanssa samaan aikaan on valmistumassa 

Ylläksen verkkosivuston suunnitelma. Verkkosivustossa otetaan 

käyttöön Visit Finlandin DataHub -palvelu tietolähteenä. Samaa 

tietolähdettä käytetään myös kartalla

Yleiset vaatimukset Visit Finland Dataubin käytölle:

● admin-käyttäjän pitää pystyä valitsemaan DataHubista 

sisältöä näytettäväksi seuraavin ehdoin tai niiden 

yhdistelmällä:

○ tietyn kunnan DataHub-sisällöt

○ tietyn tuotetyypin DataHub -sisällöt

○ tietyn tagin omaavat DataHub -sisällöt

Esimerkkikohdennuksia sisällöille:

● Ravintolat ja kahvilat, haetaan kartalle 

aukioloaikoineen. Mahdollisesti käytetään DataHubin 

tageja siten, että tietyn lajin kannalta oleelliset paikat 

merkitään tagilla DataHubin päässä

● Välinevuokrauspaikat haetaan lajikohtaisesti tagien 

perusteella

● Lajikohtaiset elämykset, joilla tietty sijainti, näytetään 

elämys-tietotyypistä lajikohtaisella tagilla olevat 



Reittien kunnossapitotiedon 
visualisointi

Suunnitteluprojektin aikana testattiin erilaisia tapoja siihen, miten 
reittien kunnossapitotieto visualisoidaan. Vaativuusluokitus haluttiin 
visualisoida väreillä, koska tähän käyttäjät ovat tottuneet, joten 
kunnossapitotieto täytyi visualisoida eri tavalla. Suunnitelmassa 
päädyttiin visualisoimaan kunnossapitotieto viivan paksuudella: 
normaali viiva = huollettu alle 12 h sitten, tosi ohut viiva = huollettu 
yli 12 h sitten.

Muita vaihtoehtoja kunnossapitotiedon visualisoinnille olivat muun 
muassa viivan laatu (yhtenäinen viiva = huollettu, katkoviiva = ei 
huollettu) tai reitin alla olevan vaaleamman korostus-viivan paksuus. 

Muita vaihtoehtoja kunnossapitotiedon visualisoinnille



Skibus -pysäkkien ja bussien 
näyttäminen palvelussa

Suunnitteluprojektin aikana Matkahuollolta oli rajapinnan kautta saatavilla 
Skibus-pysäkit, mutta ei bussien gps-liveseurantaa.

Toteutusvaiheessa Skibus-pysäkit tuodaan rajapinnan kautta kartalle ja ne 
visualisoidaan kuten muutkin kohteet. Bussien liveseuranta voidaan tuoda myös 
kartalle mikäli rajapinta on silloin saatavilla. Tällöin bussit visualisoidaan kartalle 
liikkuvina kohteina, jota seuraa lyhyt “häntä”, josta näkee mihin suuntaan bussi 
liikkuu.



Metsähallituksen rakenteiden 
näyttäminen palvelussa

Suunnitteluprojektin aikana Metsähallituksen Pave-rajapintaa ei ollut vielä olemassa, joten 
integraatio ei ollut mahdollista. Metsähallituksen rakenne- ja reittiaineisto on kuitenkin 
saatavilla pyytämällä suoraan Metsähallitukselta. 

Demokarttaan aineisto saatiin tiedostopakettina suoraan Metsähallitukselta ja se vietiin 
import-toiminnolla kartalle. Näin voidaan toimia myös toteutusvaiheessa mikäli rajapinta ei 
ole valmistunut siihen mennessä.

Vaihtoehtoisesti niin reitit kuin taukopaikat voidaan hakea OpenStreetMapista paikkatietona.



Reitit ja niiden koostaminen

Reitit koostuvat segmenteistä, joita yhdistellään taustalla sisällönhallintajärjestelmän 
kautta. 

Reittien kunnossapitotieto tehdään segmenttikohtaisesti, eli yhdellä pitkällä reitillä voi 
olla osia, jotka on huollettu, ja osia, jotka eivät ole huollettu.



Tutkimuksen toteutti:


