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JYUnique. Osaamisen keskitämme huomispäivänpolttaviin kysymyksiin.

LUONTOLIIKUNTAPAIKAT JA
ULKOILUREITIT NÄKYVÄKSI LIPAS-
TIETOKANNAN AVULLA

LIPAS-tietokantaan kerätään tiedot Suomen julkisista liikuntapaikoista,
ulkoilureiteistä ja virkistysalueista. Valtakunnallisen tietokannan tietoja voi
hyödyntää vapaasti myös markkinoinnissa ja verkkopalveluissa. Kunnat ja
virkistysalueyhdistykset voivat julkaista luontoliikuntapaikkojensa tietoja
Metsähallituksen Retkikartta.fi – palveluun maksutta Lipas-järjestelmää
hyödyntäen.

Lipas kokoaa Suomen liikuntapaikkojen tiedot yhteen järjestelmään ja jakaa tietoja eteenpäin
avoimena datana kaikkien käyttöön. Lipas.fi tarjoaa helppokäyttöisen verkkopalvelun tiedon
hakuun, lähistöllä olevien liikuntapaikkojen katseluun sekä tiedon tallennukseen.

Uusi versio Lipaksesta (Lipas 2.0) on avattu vuonna 2019. Lipaksessa voit mm.

· tarkastella liikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja virkistysalueiden tietoja
· arvioida Tilastot- osiossa eri alueiden liikuntaolosuhteita
· tarkastella kuntien liikunta- ja nuorisotoimen tilinpäätöstietoja
· päivittää hallinnoimiesi liikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja virkistysalueiden tietoja
· Lipaksen kautta voit julkaista helposti luontoliikuntapaikkojesi tietoja Metsähallituksen

Retkikartta.fi -palveluun
· Avoimet rajapinnat WMS, WFS ja REST-api mahdollistavat tiedon hyödyntämisen ja

yhdistämisen myös omiin palveluihin.  Tietoja voi hyödyntää CC4.0 Nimeä – lisenssin
mukaan (vapaa käyttö, lähde mainittava). Lisätietoja www.lipas.fi ja www.lipasinfo.fi.

KENELLE LIPAS-PALVELU ON TARKOITETTU?
Tietojen selaus, haku ja hyödyntäminen on tarkoitettu kaikille eikä vaadi rekisteröitymistä.
Liikuntapaikkojen tietojen ylläpito edellyttää rekisteröitymisen. Tietojen ylläpitotyökalut on
tarkoitettu liikuntapaikkojen omistajille ja hallinnoijille erityisesti kunnissa. Myös yksityiset
liikuntapaikkojen omistajat voivat rekisteröityä palvelun käyttäjäksi.

Lipas-järjestelmää ylläpitää Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja rahoittaa opetus- ja
kulttuuriministeriö.
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MITEN RETKIKARTTA.FI – JULKAISU
TOIMII?

Metsähallituksen Retkikartta.fi – palvelussa on Metsähallituksen ylläpitämien
kansallispuistojen ja retkeilyreittien tietoja. Muut luontoliikuntapaikkojen ja
virkistysalueiden hallinnoijat voivat julkaista omien kohteidensa tietoja
Retkikartalle Lipas-järjestelmää hyödyntäen.

Paikan hallinnoija (esimerkiksi virkistysalueyhdistys tai kunta) rekisteröityy Lipas-järjestelmään
(www.lipas.fi) ja tallentaa kohteensa Lipakseen web-käyttöliittymää hyödyntäen. Niissä
kohdeluokissa, joita Retkikartalle voi julkaista, on ominaisuustiedoissa ruksausruutu ”saa julkaista
Retkikartta.fi – palvelussa”. Kun ruutuun laittaa ruksin, kohde näkyy seuraavana päivänä
Retkikartalla. Vain kohteet, joilla on riittävä ylläpito ja reiteillä maanomistajien lupa käytölle, saa
julkaista Retkikartalla.

Pistemäiset kohteet tallennetaan suoraan kartalle digitoimalla. Kohde nimetään ja siitä kerrotaan
tarkemmat tiedot. Kohteella tulisi olla oma www-sivu, josta löytyy kohteen tarkempi kuvaus (linkki
näkyy Retkikartalla). Lipaksesta siirtyy Retkikartalle myös kohteen lyhyt sanallinen kuvaus.
Tietosisältö tulee miettiä retkeilijän näkökulmasta.

Reitit tallennetaan joko digitoimalla tai tuomalla olemassa oleva reittiaineisto Lipakseen (gpx,
geoJson, shapefile jne.). Reittiviiva ei saa leikata itseään. Reitti muodostuu reittiosista, eli
risteyskohdissa reitin piirto tulee katkaista. Hyvä tapa on lisätä reitin varrella olevat palvelut
mukaan omina kohteinaan: lähtöpiste (opastuspiste-tyyppinä), laavut, tuvat jne. Kohteiden
nimeäminen on syytä miettiä huolella niin, että se vastaa maastossa olevia opasteita ja kohteet
eivät sekoitu toisiinsa. Mikäli kyseessä on virkistysalue, senkin rajat voi tallentaa Lipakseen.

Lipas-järjestelmästä voi ladata itselleen yksittäisten reittien geometrioita. Isommat lataukset voi
tehdä paikkatietorajapintoja hyödyntäen (lisätietoja www.lipasinfo.fi, rajapinnat).

Lisätietoja Retkikartta-julkaisusta löytyy www.lipasinfo.fi –sivuilta. Kysy myös maksutonta Lipas-
koulutusta alueellesi lipasinfo@jyu.fi.

Lipas-järjestelmä löytyy www.lipas.fi – osoitteella.

Suoraan liikuntapaikkojen karttanäkymään pääsee osoitteella www.liikuntapaikat.fi.


