
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Aihe:  Kuntakokous Posio 

Aika:   11.11.2016, 12.30-14.00  

Paikka:  Posion kunnantalo 

Paikalla:   
1. Keränen Matti, Metsähallitus Laatumaa 

2. Kiema Asta, Posion Matkailuyhdistys 

3. Laurila Kari, Posion kunta 

4. Lepojärvi Antero, Posion Kehitysyhtiö Oy 

5. Määttä Veli, Lapin Pelastuslaitos 

6. Pirttijärvi Paula, Kuriirilehti 

7. Soudunsaari Oiva, Mesästudio/Posion matkailuyhdistys 

8. Ylisirniö Riikka, Lapin AMK, (Posion matkailuyhdistys) 

Kestilä Sini, Metsähallitus 

Latvala Aleksi, MTI 

 

 

 

 Latvala kertoi alkuun REILAn ajankohtaiset asiat sekä esitteli alustavan 

sisältörungon riskiperusteisesta reittimerkintäsuunnitelmasta, joka laaditaan 

kunnille  

 Reittikeskustelua Posion kunnan näkökulmasta: 

o Erilaisia reitteihin liittyviä hankkeita on käynnissä paljon ympäriinsä ja on 

syytä varmistua, ettei tehdä päällekkäistä työtä. REILA tekee yhteistyötä 

mielellään muiden reittihankkeiden kanssa ja esimerkiksi hankkeen 

järjestämät tilaisuudet ovat avoimia 

o Posio-Rovaniemi kelkkareitti on suunnitteilla 

o Kuusamo on siirtänyt Posiolle tulevan kelkkareitin kohtaa, kunnat tekevät 

toimitusta yhteistyössä 

o Onko Livojoen melonta reitti virallinen reitti? Se näkyy Metsähallituksen 

yläpitämässä retkikarttapalvelussa. Tarvitseeko melontareittejä merkintä 

jotenkin, vai onko joki itsessään reitti, melontareittejä ei ole tiettävästi 

erikseen merkitty maastoon/vesistöön. Tarvitseeko melontareitti 

reittimerkintöjä, vai onko joen uoma jo itsessään riittävä merkintä? Onko 

vesireittien osalta riittävää esim. hyvät ennakkotiedot ja internet- tai 

paperiset-kartat? 

o Voiko Lipas-järjestelmään ja sitä kautta Retkikarttaan laittaa muitakin 

reittejä kuin ainoastaan kunnan ylläpitämiä – esimerkiksi yksityisten 

ylläpitämiä? 

o Voisiko lähtöopasteissa hyödyntää digitaalisuutta niin, että viesti olisi 

helposti vaihdettavissa tarpeen mukaan? 

o Avoimeksi jääneitä kysymyksiä selvitellään REILA hankkeen toimesta 

 Kestilä kertoi Turvallisten ja asiakaslähtöisten reittimerkintöjen ohjeistuksesta 



 

o Kokemuksia ja näkemyksiä on koottu laajasti ympäri Lappia sähköisillä 

kyselyillä, haastattelemalla reittien käyttäjiä sekä työpajoissa. Huomioon 

on otettu niin käyttäjien kuin reitin ylläpitäjienkin näkemykset ja tarpeet  

o Syksyn aikana on kerätty myös asiakaspalautetta haamuretkeilijöiden 

avulla 

o Merkintäohjeistuksen mukaiset merkinnät tullaan pilotoimaan hankkeen 

aikana yhdellä reitillä. Kunnat voivat vapaasti ehdottaa omaa reittiä 

pilotoitavaksi, kun haku aukeaa  

o Osana ohjeistuksen laadintaa kartoitetaan myös Ulkoilun ja liikunnan 

merkit SFS 4424 standardin päivitystarve  

o Yhtenäisessä merkintäohjeistuksessa otetaan huomioon myös asiakkaan 

palvelupolku 

 

 Seuraava kokous 16.2.2017 klo 10

 

 

Muistion kirjasi, 

 

Aleksi Latvala 


