
Virma Kartta on ilmainen ja tarkoitettu kaikille luonnossa liikkujille. Sen 
avulla Virma Dataa on mahdollista hyödyntää suoraan maastossa. Voit 
muun muassa tarkastella reaaliaikaisesti omaa sijaintiasi retkeilyreitillä tai 
tutkia mistä löytyvät lähimmät palvelut tai tulentekopaikat.

Virma-tuoteperhe

Virma Ylläpito on Varsinais-Suomen virkistys-ja luontomatkailutiedontie-
donkeruu- ja ylläpitotyökalu. Reittien ja kohteiden ylläpitäjät voivat työkalun 
avulla itse lisätä ja päivittää tietojaan palveluun. Virmaan lisätyt tiedot 
muodostavat Virma Datan. Virman paikkatietorajapinnasta tietosi välittyvät 
yhdellä kertaa moneen paikkaan, kuten matkailijoille ja retkeilijöille tar-
koitettuun Virma Karttaan tai kuntien ja muiden toimijoiden verkkosivuille 
upotettuina karttaikkunoina, sekä muihin rajapintaa käyttäviin sovelluksiin.

Kun lisäät virkistys- tai luontomatkailukohteesi tai niihin
 liittyvän palvelun tiedot Virmaan, saat yrityksellesi tai 

yhdistyksellesi maks utonta näkyvyyttä. Tietojen lisääminen 
käy helposti ja voit samalla liittää mukaan yrityksesi tai 
yhdistyksesi nettisivun, minkä kautta käyttäjät pääsevät 

tutustumaan kohteeseesi paremmin.

näin voit  hyödyntää virmaa
Yrittäjänä 

Yritykset, joiden palvelut tukevat virkistys- ja luontomatkailua saavat ilmai-
sen markkinapaikan. Yrittäjät voivat hyödyntää valmiita reittejä ja niihin 
liittyviä palveluita helpommin, kun tieto on avointa dataa. Yhteistyö muiden 
alueen toimijoiden kanssa sekä omien toimintojen tuotteistus helpottuvat, 
kun reittien yhteyteen voidaan rakentaa isompia palvelukokonaisuuksia. 

Virkistyskohteiden ja -reittien kehittäjänä

Virma tarjoaa selkeän, teknisesti ajantasaisen alustan ja keinon kohdetie-
tojen hallintaan. Tämä vähentää ylläpitoresurssien tarvetta. Yhdistyksen 
nettisivuilla dataa voi hyödyntää automaattisesti päivittyvän karttaupot-
teen muodossa. Yhteistyötä muiden yhdistysten tai matkailuyrittäjien 
kanssa on helpompi käynnistää ja suunnitella, kun tiedetään mitä kohteita 
ja palveluita missäkin on tarjolla. 

JAA tietosi 
VARSINAIS-SUOMEN VIRKISTYS- JA 

RETKEILykohteista virmassa

Mikä on virma?

hei YRittäjä tai 

yhdistysaktiivi!

Virma data käsittää jo yli 1000 virkistys- ja luontokohdetta ja – määrä tietysti kasvaa koko ajan!



Virma Ylläpito -työkalua voi käyttää reitti- ja 
kohdetietojen lisäämiseen ja päivittämiseen. Se 
perustuu avoimeen dataan ja on maksutta varsi-
naissuomalaisten virkistys- ja retkeilykohteita tai 
-palveluita ylläpitävien yritysten, yhdistysten ja 
kuntien käytettävissä.

Sisällön lisääminen ja muokkaaminen vaatii kir-
jautumisen ja rekisteröitymisen, mutta Virmaan 
lisättyjä kohde- ja reittitietoja voi tarkastella ilman 
kirjautumista. Huomioithan, että Virma Ylläpito 
on suunniteltu käytettäväksi kannettavalla tai 
pöytätietokoneella. 

Virma-tuoteperhettä sekä virkistysreitteihin ja 
-kohteisiin liittyviä aineistoja ja palveluita kehi-
tetään Digitaalisen saavutettavuuden paranta-
minen virkistyspalveluissa -hankkeessa vuosina 
2020–2022.

Lue lisää: lounaistieto.fi/virma

näin käytät virma ylläpito -työkalua
Tähän olemme koonneet pikaohjeet kohteiden lisäämiseen ja päivittämiseen Virma Ylläpidossa. 

Yksityiskohtaisemmat ohjeet on saatavilla osoitteessa lounaistieto.fi/virmaohje. 
Kattavat käyttöohjeet on koottu Virma Ylläpitoon (klikkaa i-nappia).

Jos kohteesi on jo Virmassa, mutta 
haluat kohteen päivitysoikeudet, ota 

yhteyttä Virman ylläpitoon: 
virma@lounaistieto.fi

4.

1.

Mene Virma Ylläpitoon:
https://virma.lounaistieto.fi 

ja aloita luomalla käyttäjätunnus.

2.

Tarkista, onko kohteesi jo Virmassa:
jos ei, siirry kohtaan 3a ja jos kohde löytyy, 

siirry kohtaan 3b.

Klikkaa ”vahvista 
ehdotus”, jotta 

tiedot tallentuvat 
järjestelmään.

3b

Aloita 
tästä!

valmista!

Valitse ”Ehdota kohteita” -valikosta pistekohde, 
jos haluat lisätä kohteen, tai viivakohde jos haluat 
lisätä reitin. Sen jälkeen klikkaa kohteesi kartalle. 
Huomaa, että kohteet ja reitit on teemoittain luo-

kiteltu, ja valitun teeman mukaan ne näkyvät 
kartalla erilaisina symboleina. 

Huom! Jos kyseessä on haarautuva reitti, 
ota yhteyttä Virman ylläpitoon: 

virma@lounaistieto.fi

3a

https://express.adobe.com/page/xTQLTjHhUkeqf/
https://sway.office.com/DJvDukfnFn6Smjjf?ref=Link

