Melonta
Outdoors

TEEMAKOHTAISET TUOTESUOSITUKSET
Outdoors Finland on valtakunnallinen kesäaktiviteettien kehittämisohjelma, jonka päätavoitteena on koota pienten ohjelmapalveluyritysten kenttä yhteen kehittämään lisää ja entistä parempia ohjelmapalveluita. Nämä
tuotesuositukset palvelevat matkailuyrittäjää tuotekehityksen apuvälineenä
kansainvälisille markkinoille tähdättäessä. Suositukset on luotu kalastus-,
vaellus-, pyöräily-, melonta-, wildlife- ja hevosmatkailutuotteille ja jaoteltu
opastettuihin ja omatoimisille suunnattuihin tuotteisiin. Reittisuosituksissa
on määritelty ulkomaisen matkailijan kannalta huomioitavat asiat reitistön
valinnassa. Näiden lisäksi pätevät MEKin vientikelpoisuuden kriteerit.
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Melonta

Opastettu melonta
1. Tuotteesta on ilmoitettu kirjallisessa
englanninkielisessä (tai kohdemarkkinan
kieli) tuotekuvauksessa:
l

soveltuvuus: lapsiperheille, aloittelijoille, vähän meloneille, harrastajille
reitin haasteellisuustaso sekä mahdolliset koskipaikat, kosken pituus ja pudotuskorkeus sekä koskipaikkojen kantoreitit. Koskien vaikeus määriteltynä kv.
koskiluokituksen mukaan.
l

palvelukielet

tarvittavat varusteet: tuotteeseen sisältyvät, asiakkaan omat
l

markkinoinnillisen ja elämyksellisen
päiväohjelman kuvaus: eläimistö, kasvisto, maaperä, ilmasto, vesistö, luonnonnähtävyydet, kiinnostuksen kohteet
l
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l

meri-, järvi-, joki- vai koskireitti

reitin pituus (km), ohjeellinen kesto (h)

l

l

tuotteeseen sisältyvien majoituskohteiden tyyppi: esim. laavu, teltta, mökki
l

2. Tuotteesta on reittikartta (väh. englanniksi).
3. Tuotteeseen sisältyvät varusteet ovat
kunnossa ja säännöllisesti huollettu.
4. Yritys tarjoaa/välittää kanootti- ja
pelastusliivivuokrauksen, jos ne eivät
sisälly pakettiin.
5. Ohjaaja on melontaohjaajakoulutuksen omaava henkilö.
6. Tuote täyttää Melontaturvallisuuden
neuvottelukunnan turvallisuusohjeet.
7. Ennen retkelle lähtöä on turvallisuusja varustetiedon esittely.

Melonta

Omatoiminen melonta
1. Tuotteesta on ilmoitettu kirjallisessa
englanninkielisessä (tai kohdemarkkinan
kieli) tuotekuvauksessa:
l

reitin pituus (km), ohjeellinen kesto (h)

soveltuvuus: lapsiperheille, aloittelijoille, vähän meloneille, harrastajille
l

reitin haasteellisuustaso sekä mahdolliset koskipaikat, kosken pituus ja pudotuskorkeus sekä koskipaikkojen kantoreitit. Koskien vaikeus määriteltynä kv.
koskiluokituksen mukaan.
l

l

palvelukielet

tarvittavat varusteet (tuotteeseen sisältyvät, asiakkaan omat)
l

markkinoinnillisen ja elämyksellisen
päiväohjelman kuvaus: eläimistö, kasvisto, maaperä, ilmasto, vesistö, luonnonnähtävyydet, kiinnostuksen kohteet
l

majoituskohteiden tyyppi: esim. laavu,
teltta, mökki
l

l

meri-, järvi-, joki- vai koskireitti

2. Tuotteesta on reittikartta (väh. englanniksi), johon palvelut on merkitty:
hätänumerot, yöpymismahdollisuudet,
rantautumispaikat, ravintolat, kahvilat,
elintarvikekioskit ja niiden aukioloajat,
matkapuhelimen kuuluvuus ja tärkeät
GPS-koordinaatit. Reittiohjeistus annetaan asiakkaalle ennen lähtöä.
3. Tuotteeseen sisältyvät varusteet ovat
kunnossa ja säännöllisesti huollettu.
4. Yritys tarjoaa/välittää kanootti- ja
pelastusliivivuokrauksen, jos ne eivät
sisälly pakettiin.
5. Tuote täyttää Melontaturvallisuuden
neuvottelukunnan turvallisuusohjeet.
6. Ennen retkelle lähtöä turvallisuus- ja
varustetiedon esittely.
7. Asiakas saa sääennusteen.
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Melonta

Reittisuositukset
Saavutettavuus

Vaativuustaso ja melottavuus

reitin tulee olla hyvin saavutettavissa
- reitin lähtö- ja paluupisteeseen pääsee
autolla tai tuotteeseen sisältyy kuljetus
kohteeseen

l

l

Vetovoimaisuus
reitin varrella on vaihtelevat sekä ulkomaalaista matkailijaa kiinnostavat
luonnonkauniit maisemat
l

reitti tarkistetaan vuosittain

kosket on luokiteltu kansainvälisen
koskiluokituksen mukaisesti
l

turvallisuuteen vaikuttavat seikat reitin varrella on selvitetty ja ohjeistettu reittiä käyttävillä yrityksillä on reittikohtainen turvallisuussuunnitelma
l

Palveluvarustelu

Lisätietoja:
Luokittelijoiden kontaktitiedot ja

kanoottivuokrauspiste ja kuljetuspalvelut

lisätiedot
luokittelusta:
Outdoors Finland / Terhi Hook

l

l

rantautumis- ja taukopaikkoja

l

majoituspaikkoja

elintarvikkeiden hankintapaikka reitille mentäessä tai reitin varrella
l

terhi.hook@visitfinland.com
Suomen
Latu ry
www.mek.fi

Eveliina Nygren
Suositusten päivitetyt versiot: www.mek.fi
eveliina.nygren@suomenlatu.fi
Hämeen ELY-keskus on rahoittanut tämän
julkaisun.

http://suomenlatu.fi/pdf/lajit/ulkoilureittien_luokitus_1_07_netti.pdf
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