
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Kemijärvi aloituskokous 

 

Aika:  ti 20.10.2015 klo 10.00 – 13.00 

 

Paikka: Vapaudenkatu 8, Kemijärven kaupungin tekninen osasto 

 

Läsnä:  

1. Koivisto Markku – Kemijärven kaupunki (kunnallistekniikan 

päällikkö) 

2. Matero Soile – Kemijärven kaupunki 

3. Peltoperä Jukka – Lapin Pelastuslaitos 

4. Sipovaara Tapio - Kemijärven kaupunki 

  

Koivumaa Vesa – MTI 

Latvala Aleksi MTI   

  

 

Hanke-asittely (MTI) - Koivumaa 

 

Koivumaa avasi tilaisuuden ja käytiin lyhyt esittelykierros. Koivumaa avasi hankeen 

taustoja ja toimenpiteitä pp esityksen avulla. 

 Päätoimijat MTI (hankehallinnointi), pelastuslaitos (pelastus- ja paikannusmerkinnät) 

ja Metsähallitus (asiakasturvallisuus ja ohjeistukset) 

 Muistiot tulevat olemaan julkisia ja ne liitetään osaksi hankkeen verkkosivua 

 Hankkeen nettisivuista tulee hankkeen aikana tietopankki www.reittimerkinnät.fi 

 Kuntaprosessi sisältää seitsemän (7) kuntakohtaista tapaamista ja ainakin kaksi Lappi 

tason tapaamista. Toinen tehdään Itä- ja toinen Länsi-Lapissa. Tapaamisten 

painopiste alussa on tilannekuvan ja verkoston luonti, josta syvennytään riskien 

kautta reittimerkintöihin 

o Sama runko kaikilla joskin painopisteet saattavat vaihdella kunnittain 

 Esiteltiin työpajan aiheet 

 Kemijärvellä on aktiivinen moottorikerho joka järjestää erilaisia tapahtumia, ym. He 

avustavat reittiasioissa tarpeen mukaan 

 Kaikki kokouksessa mainitut uudet henkilöt liitetään hankkeen yhteystietolistaan 

 Lappi-tason kokouksista lähetetään livekuvaa, jota voi seurata internetin kautta. 

Tämä helpottaa pitkänmatkalaisten osallistumista kokouksiin etänä. Kuvaukset 

liitetään hankkeen sivustolle 

 

Kemijärven reittitilanne (Kemijärven kaupunki) - Koivisto 

 

 Reittejä käytiin läpi kunnan nettisivujen kautta josta löytyy reittikartat 

(www.kemijarvi.fi)  

http://www.reittimerkinnät.fi/
http://www.kemijarvi.fi/


 

 Painopiste on selkeästi alueen hiihto- ja kelkkareiteillä, myös vesireitit on 

huomioitava 

 Kelkkareitit suuntautuvat kuntarajojen yli Pyhä-Luoston, Rovaniemen ja Salla 

suuntiin 

 Suunnittelutyön alkaessa tehtiin virhe, kun reitit ajateltiin tehdä 

maanomistajien ja kaupungin kesken vuokrasopimuksin. Ei haluttu mennä 

reittitoimitusten kautta. Esimerkiksi Pyhälle menevä reitti sisältää jopa 100 

maanomistajaa ja reittiä piirrettiin yksi kerrallaan, yhden kieltäytyessä oli 

työ aloitettava alusta. Reitit kulkevat osittain huonojen maiden, kuten suot 

ja vesistöt, läpi 

 Jossain vaiheessa todettiin että reittitoimitus ainoa mahdollisuus saada 

homma vietyä läpi. Aikaa ja rahaa meni mutta nyt kaikki ovat virallisia ja 

pitkäaikaisia virallisia reittejä 

 Reitit siis nyt saatu kuntoon, mutta hoito vaatisi enemmän rahaa. Nykyisin 

kelkkareitit lanataan kuusi (6) kertaa kaudessa 

 Perusopastus on tehty -90 luvulla tielaitoksen yleisten teiden logiikan 

mukaisesti. Reittimerkinnät on tehty puuhun koverretun mallin mukaisesti, 

jonkin verran merkkejä on uusittu ja lisätty mutta perusteiltaan ne ovat 

alkuperäisiä 

 Revontulireitin, Rovaniemi-Sodankylä-Pyhä-Kemijärvi-Rovaniemi, 

tuotteistamisesta ei ole tällä hetkellä tietoa. Tarkoitus reitin valmistamisella 

pyrittiin rengasreittiin, josta kaikki kunnat hyötyisivät 

 Suomulla ja Pyhällä on käytäntö että, matkailuyhdistykset toimivat 

hiihtolatujen ylläpidossa tilaajana ja kunta tukee ylläpitoa tiettyyn määrän 

asti. Mökkiläisiltä ja yrittäjiltä pyritään keräämään loppu rahoitus. Pyhä-

Luoston Vesi toimii huolto-operjoijana Pyhätunturin alueella  

 Ulkoilureittejä/kyläkierroksia syntyy erilaisten hankkeiden myötä, kylät ja 

kyläyhdistykset kehittävät ja toteuttavat erilaisia lähireittejä, joiden 

määrästä, huollosta eikä ylläpidosta kaupungilla ole tietoa. Silloin tällöin 

käyttäjät ajattelevat, että kaupunki vastaa reitistä, vaikkei näin olekaan. 

Yleensä tällaiset reitit on tehty hankerahalla ja huoltotoiminta loppuu 

innostuksen laannuttua 

 Reittien kävijämääriä on vaikea saada, jolloin ylläpitoon panostaminen 

saattaa turhauttaa 

 Kemijärvellä on kahdenlaisia vesireittejä, joista niin sanottu pääväylä on 

Kemijoki Oy: vastuulla, sillä yritys säännöstelee järveä. Kemijoki oy on 

velvoitettu ylläpitämään pääreittiä ja se on merkitty musta-valkomerkein 

(kardinaali merkein). Lisäksi on kaupungin omia vesireittejä, jotka on 

merkitty puna-vihreillä merkeillä (lateraalimerkit). Näitä reittejä on noin 100 

km. Reittien ylläpito on hankalaa järven säännöstelyn vuoksi, merkkejä 

häviää ja näitä on seurattava jatkuvasti. Reittien huoltoon liittyvät 

toimenpiteet ilmoitetaan vuosittain Trafille lainmukaisesti 

 Tunturipurret ry toimii apuna kaupungin ja Pelastuslaitoksen suuntaan. 

Jäsen saa ilmoitukset hätätilanteista hätäkeskuksen kautta gsm puhelimiin 

ja voivat näin lähimmän avun perusteella ryhtyä pelastustoimiin tarpeen 

mukaan. Pyhä-Luosto Vesi Oy:n kautta oli saastuneesta vedestä tullut 

ilmoitus paikallisille asukkaille. Voisiko tällaista ilmoitusmenettelyä soveltaa 

myös muissa tilanteissa? 



 

 Riskien osalta on reiteistä tehty periaatepäätös, että ne ohjataan pois 

vesialueilta, reittejä ei enää tehdä tai pyritään muutoin välttämään 

 

Lapin Pelastuslaitos - Peltoperä 

 

Peltoperä mainitsi alkuun, ettei Pronto –järjestelmästä voida takuuvarmasti saada tietoa 

siitä, mitkä tehtävät ovat kohdentuneet jollekin reitille. REILA-hanketta lähinnä ovat 

maastopelastustehtävät ja maastoliikenneonnettomuustilastot. 

 

Viiden (5) vuoden tilastoista on saatavilla seuraavaa tietoa: 

 Koko maassa maastopelastustehtäviä oli 2053 ja 

maastoliikenneonnettomuuksia 729 kertaa. Todennäköistä on, että Lapin 

Pelastuslaitoksen alueella tehtäviä oli muita alueita enemmän. Suurin syy 

on kokemuksen perusteella väsynyt retkeilijä  

 Lapilla samalla aikajanalla maastopelastustehtäviä oli 958 ja maastoliikenne 

onnettomuuksia 209 kertaa. Tehtäviä on yleensä eniten silloin, kun hiihtäjiä 

on alueella paljon. Tehtävät liittyvät yleensä siirtämiseen, jossa asiakas 

siirretään esimerkiksi ensihoidon piiriin 

 Maastopelastustehtävä on aina haasteellinen, sillä siihen tarvitaan kaksi (2) 

moottorikelkkaa ja reki 

 Pelastushelikopteri Aslakista on iso apu ja toimii Pelastuslaitoksen resurssina 

 Kemijärven alueella maastopelastustehtäviä on ollut ennen mainittuna 

aikana 17 ja maastoliikenneonnettomuuksia 4 kappaletta 

 Paikantaminen mobiililaitteiden kautta on joskus mahdotonta, sillä reiteillä 

on paljon paikkoja ja tilanteita jossa kännykkä ei toimi. Mikäli asiakas joutuu 

odottamaan paikallaan, miten toimia?  Maastoon on syytä saada myös 

manuaalista merkintää, mitä tiheämpään sitä parempi. Tekniikkaan ei voi 

aina luottaa 

 Mikäli asiakas osaa kertoa mistä lähtenyt ja mihin suuntaan, helpottaa tieto 

pelastajia paljon 

 Hätäkeskuksella on mahdollisuus paikantaa ilmoittaja, joko puhelusta tai 

paikannukseen tarkoitetulla sovelluksella, esimerkiksi 112suomi.fi 

 Reiteille kohdentuvat tehtävät ovat helpompia hoitaa, reitittömät ja 

extremematkailijat toisaalta hankalampia 

 

Keskustelua 

 Kännykkään ei voi luottaa varsinkaan pidemmillä vaelluksilla 

 Matkailijan vastuu tulee huomioida, miten informaatiota jaetaan? 

 Kemijärven internet sivuille voidaan lisätä turvallisuustietoa 

 Turvallisuus lähtee johtajista ja matkailuyrittäjistä, miten tieto kulkee 

matkailijoille tai yrityksen sisällä. Turvallisuus tulisi olla osa asiakaspalvelua. 

Turvallisuus on matkailuyrittäjälle kivijalka. Lain vaatimukset ovt vain 

minimitaso, siksi yritysten onkin tehtävä jotain ylimääräisä myös riskien 

eliminoimiseksi (Ravintolan tarjoilija voi huomioida ruokailijat, jotka 

puhuessaan mainitsevat lähtevänsä vaellukselle. Tällöin tarjoilija voisi 

varmistaa asiakkaiden ymmärrys vaatimuksista alueella liikuttaessa).  

 Viestinnän näkökulma ja brändi on Lapille tärkeä ja turvallisuuden 

parantuessa hyvä viesti ja imago voidaan pitää ja kehittää 



 

 Opastuksen oltava yksiselitteistä – toisaalta ihmiset tulkitsee aina tiedot 

omalla tavallaan. Tieliikennelain pakollisuus merkinnöistä on hyvä, olisi 

voinut jo alun perin soveltaa myös maastoon ja varsinkin kelkkareiteille 

1. Työpaja – hyvät asiat  

 Hyödynnetty reittitoimituksia 

 Yhteistyö naapurikuntien kanssa toimii 

 Perusopastukset ovat kunnossa 

 Reittien hoito on huolehdittu varsin hyvin 

 Liikunta ja luonto yhdistyvät erilaisilla reiteillä 

 Luontopolut ja hiihtoladut ja vesireitit 

 Latujen huoltotiedot saatavissa kaupungin internet sivulta 

 Yhteistyö kunnan sisällä 

 

2. Työpaja – haasteet 

 Kuntien välinen yhteistyö reittien suunnittelussa 

 Kelkkareittien kunnossapito 

 Yhteistyö 

 Reittien vahvistaminen ja tuotteistaminen 

 Opastusten monenkirjavuus ja reittien löytäminen 

 Tarinat ja tieto luonnosta suuri mahdollisuus 

 Reittikarttojen ajan tasalla pitäminen 

 Ylläpidon taso (säilyy-vähenee) 

 ”Isännättömät reitit ja niiden ylläpito 

 

3. Työpaja – vastuut ja roolit 

 Liitteenä oleva taulukko 

 

 

Muistion kirjasi Aleksi Latvala 21.10.2015 ja lisäykset Koivumaa 21.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 


