
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Reila sidosryhmätapaaminen 

 

Aika: 12.8.2015 klo 10.00 – 12.00 

 

Paikka: Rovaniemen kaupungintalo 

 

Läsnä: Lukkarinen Kari – Rovaniemen kaupunki (Ympäristötarkastaja) 

 Koivumaa Vesa – MTI 

  

 

Tapaamisen tarkoituksena oli keskustella reittimerkintöhankkeen sisältöä Rovaniemen kaupungin näkökulmasta. 

Koivumaan esiteltyä hankeprosessin asioista keskusteltiin seuraavasti: 

 

1. Yhtyehenkilönä toimii Kari Lukkarinen 

2. Hankkeen tavoitteena tulee olla merkintöihin liittyvien näkemysten yhtenäistäminen niin kesä- kuin talvireiteillä 

3. Rovaniemen kaupungin tärkeimpänä kohteena ovat moottorikelkkareitit, mutta myös muut reitistöt tulee 

huomioida 

4. Kaupungilla on oma työpiste, jossa valmistetaan esimerkiksi liikennemerkkejä. Pajassa on viimeaikoina 

valmistettu varoituskylttejä toimitettaviksi kelkkareittien varrelle 

5. Hätäkeskuslaitokselle toimitetaan sähköiset karttamateriaalit niistä reiteistä, joihin on tehty muutoksia 

6. Lukkarisen tehtävänä on suunnitella reitit, jonka mukaisesti yksityinen yritys tuottaa mm. karttamateriaalin 

7. Yhtenäisten reittimerkintöjen käyttäminen on onnistunut vuonna 2008 tehdyn Rovaniemi – Ranua reitin välillä. 

Muiden kuntien osalta yhtenäisten merkintöjen onnistuminen on ollut hankalampaa 

8. Paikkamerkinnät on toteutettu kyltein, joista selviää seuraava kohteen paikkanimi sekä etäisyys. Rovaniemellä 

on käytössä puiset opastekyltit, kun esimerkiksi Sallassa on otettu käyttöön peltiset kyltit 

9. Rovaniemen kyltitykset tarkistetaan kerran vuodessa huoltotöiden ohessa 

10. Reittien riskikohteista on vaikeaa saada tietoa, sillä omatoimimatkailijat eivät raportoi tapahtuneista 

poikkeamista ja viranomaiset eivät informoi erikseen tapahtuneista tilanteista. Joitain selkeitä paikkoja on 



 

 

tiedossa ja näihin on pyritty kiinnittämään huomiota. Esimerkiksi reittien suunnittelu on joskus vaikeaa, mikäli 

rajalinjan toinen maanomistaja ei vuokraa maataan reittiä varten, tällöin voidaan joutua reittiin tekemään jyrkkä 

mutka. Reittien leveys on määritelty tarkkaan, mikäli leveyttä kasvatetaan, vaikuttaa tämä välittömästi 

kustannuksiin 

11. Reittien käyttäjien vastuuta ei pidä siirtää ylläpitäjän vastuulle. Paikallisten tekemät jäljet eivät kuulu kaupungin 

vastuulle 

12. Kaupunki ylläpitää reittejä, mutta lanaus on ”poolin” vastuulla. Pooliin kuuluvat yleisesti safariyritykset, jotka 

huolehtivat osaltaan lanaukset ja siihen liittyvät kustannukset 

13. Vuoden 2015 sesonkia varten on suunniteltu neljä reittimuutosta, lähinnä pieniä korjauksia olemassa oleviin 

reitteihin, Vennivaaran ja Napapiirin alueilla 

14. Kaupunki on aloittamassa koordinaattien lisäämisen kaupungin omistamille laavuille. Koordinaattijärjestelmänä 

tullee olemaan WGS84 

Muita käsiteltyjä asioita olivat: 

- Koivumaa esitteli lyhyesti 112 Suomi paikannuspalvelun. Lukkarinen selvittää, miten asiaa voidaan hyödyntää 

Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 

- Maanteiden ylityskohdissa olevia sinisiä heijastintolppia tullaan asentamaan myös rantatöyräille merkiksi 

jääalueen loppumisesta 

- Liikennemerkkien tulee jatkossa olla liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen mukaisia 

 

- Kaupunki tarvitsee faktatietoja asiakasmääristä tietyillä reiteillä sekä lumen analysointia 

turvallisuusnäkökulmasta ja turvallisuuden parantamiseksi kelkkareiteillä. Koivumaa informoi asiasta Lapin 

AMK:n tekniikan ja liikenteen osaamisalan Heikki Konttaniemeä sekä MTI:n Raasakkaa/Linnaa asiasta 

 

- Aloituskokouksen päivämäärää ei vielä sovittu, mutta ehdotukseksi sovittiin ajankohtaa vk 43-45. Kutsuttaviksi 

Lukkarinen toivoi hiihtoreiteistä vastuullista Tapio Pahtajaa. Lukkarinen näkisi aloituskokouksen olevan mieluiten 

viranomaispainotteinen 

 

Kokous päättyi kello 12.00 

 

Muistion kirjasi Vesa Koivumaa 14.8.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


