
 
 

 

      

 

PÖYTÄKIRJA 

  

REILA reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi, A70826, ohjausryhmän kokous 
nro 4/2016, ylimääräinen kokous aiheena pilotointi 

Aika tiistai 20.12.2016 klo 10.00 – 11.50   
Paikka        Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI), Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi, 

neuvotteluhuone 328  
 

1. Puheenjohtaja Sakari Kokkonen avasi kokouksen. Todettiin läsnä olevat varsinaiset jäsenet 
1. Haataja Vesa, Sallan kunta 
2. Herva Pekka, Lapin ELY-keskus 
3. Kokkonen Sakari, Metsähallitus 
4. Niska Petri, Liikenneturva 
5. Seurujärvi Markku, Lapin Safarit Oy (tuli paikalle klo 11.00) 
6. Soudunsaari Martti, pelastusjohtaja, Lapin Pelastuslaitos 

Poissaolonsa olivat aikaisemmin ilmoittaneet Lehto Seppo ja Tolppi Reijo. Läsnä olivat lisäksi Erkki 
Ollila, Metsähallitus ja Eija Raasakka, MTI Lapin AMK.  

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous oli laillinen koska se oli kutsuttu koolle 22.11.2016. Kokous on päätösvaltainen koska paikalla 
oli yli puolet ohjausryhmän kahdeksasta varsinaisista jäsenistä sekä puheenjohtaja. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen  
Tämän ylimääräisen ohjausryhmän kokouksen ainoana asiana esityslistalla oli pilotoitavan 
reitistön/reitin valinta. Esittelijänä toimi Erkki Ollila. Toimenpiteet ennen tätä kokousta  

1. Erkki Ollilan johdolla valmisteltu pilottikohteen kriteeristö 
2. Loka-marraskuussa pidetyissä kuntakokouksissa (14 kpl) on kerrottu pilottihausta 
3. 22.11. Kriteeristö laitettu ohjausryhmän jäsenille kommentoitavaksi, kommenttien 

perusteella on tehty täsmennyksiä 
4. 28.11. koko REILA-verkostolle lähetty viesti, jossa avattu haku, hakemusten deadline 

12.12. 
5. 12.12.koko REILA-verkostolle lähetty viesti, jossa hakemusten deadlineen annettu 

lisäaikaa 15.12. saakka  
6. 19.12. lähetetty ohjausryhmän jäsenille hakemusten yhteenvetotaulukko ja hakemukset 

Ollila esitteli pilottihaun sisällön, kriteerit ja niiden perustelut. Hän kertoi, että varsinaisia hakemuksia 
on tullut kahdeksan kappaletta. Lisäksi on tullut neljä sähköpostiviestiä, joissa on lähinnä ideoitu 
kehityskohteita mutta niistä ei ole saatu varsinaisia hakemuksia. Yhteenveto- ja vertailutaulukon 
lisäksi Ollila oli valmistellut jokaisesta hakemuksesta pp-sliden. Puheenjohtajan ehdotuksesta tehtiin 



 

 

siten, että Ollila esitteli ensin kaikki hakemukset yksitellen ja samalla jäsenet saivat printatun 
hakemuksen. Varsinainen keskustelu käytiin vasta sen jälkeen kun kaikki hakemukset oli käsitelty.  

Käsiteltiin hakemuksia 
1. Aurinkovaarojen Jotos-vaellusreitti (Ylitornio) 
2. Hetta-Pyhäkero (Enontekiö)  
3. Jeris-Mäntyrova-Pallas (Muonio) 
4. Luosto (Sodankylä) 
5. Pentik-Kirikeskus-Himmerki, Keramiikkapolku, Posio 
6. Sallatunturi-Hautajärvi (Salla) 
7. Tankavaara (Inari-Sodankylä) 
8. Ylläs Sport Resort (Kolari) 
 
Lisäksi kehitysideoita, joita ei voitu pisteyttää koska varsinaisia hakemuksia ei ollut:  
9. Nuorttijoen riippusilta  
10. Rollo MTB -maastopyöräilyreitti 
11. Sallatunturi-Sallan Poropuisto 
12. Ylläs-Juuanrova-Olos 

Ollila oli valmistellut yhteenveto- ja vertailutaulukon, johon hän oli laittanut kaikki haussa ilmoitetut 
välttämättömät kriteerit ja lisäksi kriteerit, jotka toivat hakemukselle lisäarvoa. Ohjausryhmä 
keskusteli taulukosta ja tarkastettiin taulukon pisteytyksen perustelut. Hakemukset pisteytettiin 
talukkoon. 

Todettiin, että kaikki kahdeksan hakemusta olivat korkeatasoisia. Erot syntyivät lähinnä lisäarvoa 
määrittävistä kriteereistä, jotka toteuttavat vahvasti REILA-hankkeen tavoitteita.  

Pilotointikohteeksi valittiin Ylläs Sport Resort seuraavin perusteluin: erittäin haastava, monitahoinen 
kokonaisuus, jossa toteutettu pilotointi tuo varmasti lisäarvoa kaikille REILA-kunnille 
(monistettavuus). Alueella useita ylläpitäjiä, useita kesä- ja talvireittejä, paljon erilaisia 
merkkikäytäntöjä, käyttäjiä ja erilaisia liikkujaryhmiä runsaasti ympärivuotisesti (monikäyttö). Lisäksi 
tunturialueen haasteet, myös pelastustoimen näkökulmasta haastava kohde.  

Pilotoinnin henkilöresurssit: pilotointikohde on sitoutunut siihen, että reittien 
ylläpitäjäorganisaatioissa on henkilöstö sekä suunnitteluun että maastotöihin. REILA-henkilöstön 
osalta pilotointi on Metsähallituksen ohjauksessa ja Erkki Ollilan johtama prosessi. Pilotoinnin 
suunnitteluun ja toteutukseen palkataan Ollilan avuksi asiantuntija n. puoleksi vuodeksi. 

Sovittiin, että pilotoinnin suunnittelun aikana Ollila tekee jokaisen kuukauden lopussa tilanneraportin 
ohjausryhmälle.  

4. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50. 

 


