
Käyntikohteen 
lisääminen 
Outdooractiveen



• Aktivoi sähköpostiisi lähetetyt Outdooractive-tunnukset

• Mene osoitteeseen https://business.outdooractive.com/fi/
ja kirjaudu sisään

• Valitse etusivulta ”Tuotteeni” –kohdasta ”Sisällönhallinta”

https://business.outdooractive.com/fi/


Vasemmalle avautuvasta valikosta valitaan 
”Sisältö” ja sen alta ”Käyntikohteet”



Valitse ”Uusi käyntikohde”



• Valitse käyntikohteesi 
kohdetyyppi, esim. 
kahvila, ravintola, hotelli 
jne. 

• Nimeä kohteesi

• Kirjoita kohteen 
tiivistelmäteksti

• Kirjoita kohteen kuvaus

Annettujen merkkimäärien 
noudattaminen on 
tärkeää!

Kuvaus-
välilehti



Esimerkki

Nämä neljä kohtaa 
ovat käyntikohteesi 
kannalta oleellisimmat 
ja tärkeimmät tiedot! 
Kirjoita huolella, 
noudata annettuja 
merkkimääriä. 

Voit lisätä linkkejä haluamiisi 
kohtiin             painikkeesta. 

Linkki lisätään maalaamalla 
haluttu sana, painamalla 
linkin kuvaketta ja lisäämällä 
haluttu osoite url-kenttään.



• Valitse käyntikohteesi kannalta oleelliset tägit

• Lisää käyntikohteen yhteystiedot

• Paina oikean 
yläkulman 
”Tallenna” –
painiketta.



Esimerkkejä käyntikohteista

• Kaskisten kalarannan vanha savustamo ja kesäkahvila

• Ruokolahden kotiseutumuseo

• Kahvila & ravintola ja hotelli Saima

• Ravintola Niinipuu

• Ski-Inn Hotel RukaVillage, Rukan hiihtokeskus, 
Kuusamo

• Hotelli Iisalmen Seurahuone

https://www.outdooractive.com/fi/poi/kaskinen/kaskisten-kalarannan-vanha-savustamo-kesaekahvila/33541385/#dmdtab=oax-tab1
https://www.outdooractive.com/fi/poi/ruokolahti/ruokolahden-kotiseutumuseo/38159397/#dmdtab=oax-tab1
https://www.outdooractive.com/fi/poi/savonlinna/kahvila-ravintola-hotelli-saima/51157923/#dmdtab=oax-tab1
https://www.outdooractive.com/fi/poi/saimaa-geopark/ravintola-niinipuu/43963116/#dmdtab=oax-tab1
https://www.outdooractive.com/fi/accommodation/lappi/ski-inn-hotel-rukavillage-rukan-hiihtokeskus-kuusamo/28481115/
https://www.outdooractive.com/fi/accommodation/jaervi-suomi/hotelli-iisalmen-seurahuone/51063002/


Välilehdet

• Tallentamisen jälkeen sivuston yläreunaan avautuu uusia välilehtiä.  Välilehdet 
vaihtelevat hieman käyntikohdetyypin mukaan. Tärkeimmät tässä vaiheessa ovat 
kuvaus, saapuminen, sijainti ja media –välilehdet. Majoituskohteille tämän lisäksi 
tärkeä on Muut tiedot –välilehti, johon kannattaa syöttää majoituskohteen tiedot 
mahdollisimman tarkasti. 



Saapuminen 
-välilehti

• Kerro mahdollisimman 
tarkasti miten vierailija 
voi saapua 
käyntikohteeseesi.

• Lisää linkkejä esimerkiksi 
VR:n sivuille ja 
paikallisliikenteen sivuille, 
kuten esimerkissä.

• Voit merkitä oman 
osoitteesi esimerkiksi 
Google Maps-karttaan ja 
linkittää sen 
”Saapuminen” –kohtaan.

• Paina ”Tallenna”. 



Sijainti-välilehti

• Sijainnin merkitseminen 
karttaan lisää kohteesi 
kartalle Outdooractivessa. 

• Voit joko hakea osoitteen 
suoraan ”Hae paikkaa tai 
osoitetta” –haun avulla tai 
merkitä käyntikohteesi 
sijainnin liikuttamalla 
hiirellä punaisen pisteen 
oikeaan kohtaan kartalla. 
Pisteeseen tartutaan hiiren 
vasemmalla painikkeella. 

• Tälle välilehdelle ei tarvitse 
lisätä muita tietoja. 



Media -välilehti

• Täällä lisätään käyntikohteen kuvat sekä mahdolliset videot. 
• Käytä vaakakuvia, pystykuvat rajautuvat esikatselussa vaakakuviksi eli 

osa kuvasta jää katselijalta näkemättä

• Kuvan leveys vähintään 2500 pikseliä

• Videon voi ainoastaan lisätä Youtube-linkistä

Kuvan lisääminen:

• Valitse ”Lisää valokuvia tai videoita”



Media -välilehti

Valitse ”Lisää kuvia”, 
jonka jälkeen voit joka 
vetää ja pudottaa kuvat 
suoraan kuvassa 
näkyvään ikkunaan tai 
painaa ”Lisää kuvia” –
painikettä ja tuoda kuvat 
koneeltasi tiedostosta.



Media-välilehti

• Kun olet valinnut haluamasi 
kuvan, kirjoita sille max. 80 
merkin pituinen kuvaileva 
kuvateksti

• Paina sitten ”Eikö tämä ole oma 
kuvas? Muokkaa” –kohtaa

• Lisää Kuvaaja vasemmalle, jos 
sellainen on tiedossa. 
Järjestelmä antaa oletuksena 
ikkunaan oman nimesi, mutta 
voit kirjoittaa sen päälle

• Valitse kuvan julkaisija. Tämä 
voi olla esimerkiksi oma 
yrityksesi, jos kuva on omasi. 
Jos kuva on vaikkapa Visit
Finlandin kuvapankista, tällöin 
julkaisija on Visit Finland. 

• Paina ”Tallenna”
• Lisätäksesi useamman kuvan, 

toista samat vaiheet



• Kuvan tietoja voi 
myöhemmin muokata 
valitsemalla halutun 
kuvan media-
välilehdellä olevasta 
kuvalistauksesta

• Kaikki valokuvat 
näkyvät 
käyttäjäpuolella 
automaattisesti 
kuvagalleriassa. 
Käyntikohteen 
kansikuva tulee 
kuitenkin valita 
erikseen täppäämällä
”Esikatselukuva” –
kohta erikseen. Älä 
poista tästä kuvasta 
kuitenkaan ”Galleria” 
–vaihtoehtoa. 



Yleiskatsaus -välilehti

• Tältä välilehdeltä näet, millaisen 
ranking-luvun Outdooractive
antaa tekemällesi käyntikohteelle. 
Mitä parempi ranking-luku, sitä 
paremmin sisältösi nousevat 
Outdooractivessa esille. Katso 
vinkit sisällöntuotantoon ”Sisällön 
laadun parantaminen 
Outdooractivessa” –
dokumentista. 

• Esimerkiksi 75/100 on jo hyvä 
luku.



Vinkit

• Voitte kaikki käyttää saman tyylistä tekstiä ”Saapuminen”-kohdassa:
• Esim. Salon keskustaan pääsee junalla Turusta ja Helsingistä. Keskustasta Teijolle voi kulkea Paikulla, joka 

liikennöi arkipäivisin noin kerran tunnissa Salo-Teijo-Salo välillä. Salon keskustassa juna- ja linja-auto-asemat 
sijaitsevat noin 500 m etäisyydellä toisistaan. Juna-aikataulut löydät täältä. Salon joukkoliikenne Paikun
aikataulut löydät täältä

• Lisää käyntikohteeseen yrityksen nimen lisäksi myös esimerkiksi kylä ja kaupunki → esim. 
Matildan Marina, Mathildedal, Salo. Tässä järjestyksessä

• Valitse käyntikohteen esikatselukuvaksi käyntikohdetta parhaiten kuvaava ja huomiota herättävä 
kuva

• Aukioloaikoja ei kannata laittaa erikseen ”Aukioloajat” –välilehdelle vaan laittakaa mieluummin 
suora linkki omille kotisivuillenne, jossa ajankohtaiset aukioloajat. Outdooractivessa on vaara, että 
jää täällä päivittämättä. 

• Pääset esikatselemaan käyntikohteesi ”Kuvaus”-välilehden Esikatselu-painikkeesta.

KÄY MERKITSEMÄSSÄ JULKAISUVALMIS KÄYNTIKOHDE SÄHKÖPOSTISSA LINKITETTYYN EXCEL-
TAULUKKOON!

https://www.vr.fi/
https://salonpaikku.fi/
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Tiina Kattilamäki

tiina.kattilamaki@ellare.fi

041 3179295

mailto:tiina.kattilamaki@ellare.fi

