
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Aihe:  REILA kuntatapaaminen Tornio  

Aika:   25.8.2015, 10.00-11.20  

Paikka:  Tornion kaupungintalo 

Paikalla:  Kannala Markus, tekninen johtaja 

  Malila Janne, rakennusmestari 

  Miettunen Tapio, liikuntatoimen johtaja 

Latvala Aleksi/ MTI 

 

 

 Tornion kaupunki on ollut mukana Peräpohjolan ulkoilureitistöt hankkeessa 

2007-2013. www.ulkoilureitistot.fi. Nopealla vilkaisulla osa Tornion reiteistä 

on jo vanhentunut, tai niitä ei ole voitu pariin vuoteen tehdä enää esim joen 

jäälle. Palvelulle on siis päivitystarve 

 Sekä reitti- ja pelastus-/paikannusmerkintöjen tulee olla valtakunnallisia ja 

tämän eteenpäinviemisessä viranomaistahot ovat tärkeitä 

 Miksi kaikkialla on ylipäätään tehty näin pitkään omia versioita merkinnöistä 

ym? 

 Maastoon tulisi lisätä jokien ja muiden merkittävien paikkojen nimiä 

helpottamaan kulkijaa paikantamaan itsensä 

 Pelastusmerkinnätkään eivät saa olla pelkkää koodikieltä, vaan myös jollain 

tavalla ymmärrettävissä. Myös erilaisten merkintöjen merkitys avattava 

kulkijoille 

 QR-koodin ja mobiilin hyödynnettävyys 

 7 työpajaa voi olla suuri määrä hankeajalle. Tapaamisia voinee yhdistää 

toisiinsa, esim riskikartoitus onnistunee samaan aikaan kesä ja talvireiteille 

(varsinaiset kesäreitit vähissä) 

 Todettiin myös, että ns. kuntaprosessi tulee vielä tarkentumaan hankkeen 

myötä ja mikäli aihetta ja tarpeita on voidaan 7 palaveria järjestää 

 Kannala ja Malila tulevat olemaan hankeen aikana yhteyshenkilöt. Kimmo 

Annala hoitaa kartta-asiat kaupungilla ja hänet pyydetään mukaan toimintaan 

 Uusin tehty kelkkareitti lautamaa-karunki. Vastaavat pitkiä prosesseja 

suunnittelusta toteutukseen 

 Muistitikulla saatu reittisuunnitelma Tornio-Ylitornion kunnan raja 

 Kauden alussa tulisi käydä aina reitit jollain porukalla läpi, perus check että 

kaikki kunnossa mutta samaan myös riskienkartoitusta – dokumentaatio 

tärkeää 

 Latujen kunnossapidosta vastaa sopimuksen mukaiset yritykset ja 

(kylä)yhdistykset 

 Kyläyhdistykset voisivatkin olla mukana riskienkartoituksissa, kuten myös 

seurat, Tornion latu ja polku 

 Nordic safaris / Risto Kantola safariyrittäjä 

 Melonnasta ei ole varsinaisia reitistöjä 

http://www.ulkoilureitistot.fi/


 

 Latu- ja kelkkareittien seurantaan on tulossa fastroy järjestelmä 

 Reittejä ei ole kummemmin luokiteltu. Reittien käytöstä voisi tehdä seurantaa 

ja laittaa laskureita reiteille. 

 Haaparannan kanssa ollut yhteinen luistelurata jäällä ja myös ladut ja 

kelkkareitit kohtaavat toisensa 

 Kaupungin sivuilla hyvät kartat reiteistä, laduista ym. näkyy myös ruotsin 

puolen reitit 

 Maanmittauslaitoksella on kelkkareittien suunnitteluopas?? 

 

 

Aloituskokous pidetään teknisen osaston kokoustilassa 28.10.2015 klo 9.00. 

Latvala/MTI alkavat suunnitella tilaisuudenohjelmaa ja Tornion porukka 

osallistujalistaa ketä kutsutaan paikalle. 

 

 

 

 

Muistion kirjasi, 

 

Aleksi Latvala 


