
 
 

 

      

PÖYTÄKIRJA  

      27.2.2017 

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS nro 5      

A70826, REILA reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi 

 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Sakari Kokkonen oli ilmoittanut poissaolonsa, samoin varapuheenjohtaja Seppo Lehto. 
Puheenjohtajaksi valittiin Reijo Tolppi, joka avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Todettiin 
läsnä olevat varsinaiset jäsenet: 
1. Haataja Vesa, Sallan kunta 
2. Herva Pekka, Lapin ELY 
3. Kokkonen Sakari, Metsähallitus Lapin luontopalvelut 
4. Lehto Seppo, Lapin AVI 
5. Niska Petri, Liikenneturva 
6. Seurujärvi Markku, Lapin Safarit Oy 
7. Soudunsaari Martti 
8. Tolppi Reijo 
Todettiin muut läsnäolijat: Paula Alho (rahoittaja), Erkki Ollila (MH) ja Eija Raasakka (MTI).  
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Esitys: Kokous on päätösvaltainen, kun kahdeksasta varsinaisesta jäsenestä puolet sekä puheenjohtaja 
ovat läsnä. Kokous on laillinen, kun kokouskutsu on lähetetty kahta viikkoa ennen kokousta.   
Päätös: Todettiin, että kokous on päätösvaltainen ja laillinen. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen  
Esitys: Lisätään kohtaan 5. Katsaus toimenpiteisiin 1.1.2017 eteenpäin tuore LVM:n julkistama 
lausuntopyyntö uudeksi tieliikennelaiksi.  
Päätös: Esityslista hyväksyttiin.  
 

4. Kolmannen maksatuskauden 1.8. – 31.12.2016 seurantaraportti ja maksatushakemus.   
Esitys: Raasakka esittelee seurantaraportin ja maksatushakemuksen.  
Keskustelua: Paula Alho kysyi, että miten yritysten mukanaolo on todennettu. Raasakka kertoi, että 
sähköpostitse. Alho muistutti, että sähköpostit on säilytettävä hankehallinnossa. 
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi seurantaraportin ja merkitsi tiedoksi maksatushakemuksen.  

 
5. Katsaus toimenpiteisiin 1.1.2017 eteenpäin.  

Esitys: Raasakka esittelee tulevat toimenpiteet pp-esityksen kautta. Käydään läpi toimenpide kerrallaan. 
Keskustelua:  
 



 

 

Toimenpide 2, pelastus- ja paikannusmerkki: LVM on julkaissut esityksen uudeksi tieliikennelaiksi ja se 
on lausuntokierroksella. Lausunto tulee antaa torstaihin 13.4.2017 mennessä.  Esityksessä on mukana 
REILAn esitys pelastus- ja paikannusmerkiksi. Toinen merkittävä asia REILAn kannalta on se, että 
lakiesityksen mukaan moottorikelkkareittejä ja –uria kutsuttaisiin jatkossa moottorikelkkateiksi, tietyin 
ehdoin. Myös maastoajoneuvoilla liikkuminen ja mm. moottorikelkka+reki -yhdistelmä tienylityksissä 
tulivat esille keskustelussa. Soudunsaari sanoi, että olisi tärkeää, että Lapista annettaisiin yhdenmukaisia 
ja painavia lausuntoa meitä koskevista käytännön asioista. Uuden lakiesityksen hyviä ja positiivia asioita 
tulee korostaa, ja lisäksi tuoda esille muutama kehityskohde. Sovittiin, että Niska ja Raasakka 
valmistelevat yhteenvedon lakiesityksen kohdista, jotta voidaan paremmin ottaa haltuun yli 400-
sivuinen lakiesitys. Keskusteltiin siitä, että lakiesityksessä puhutaan paikannusmerkistä mutta merkin 
tekstinä on ’pelastuspiste/rescue point’ – teemmekö muutosehdotuksen omaan merkkiesitykseemme 
eli esitämme merkin tekstiksi ’paikannuspiste/location’. Keskusteltiin siitä, että LVM:n 
lausuntokierroksen jälkeen ministeriö muokkaa esitystä laiksi ja määrittelee mm. merkin sisällön. 
Ministeriön aikataulua emme tiedä mutta kysellään. 
 
Toimenpide 3, ohjeistus turvallisiksi ja asiakaslähtöisiksi reittimerkinnöiksi. Ollila kertoi, että 
ensimmäinen versio on lähdössä lausuntokierrokselle. Palaute huomioidaan huhtikuussa julkaistavassa 
versiossa (nettisivut). Lopullinen versio julkaistaan syksyllä pilotoinnin jälkeen (painettu). Suomen 
standardisoimisliitto (SFS) on julkaissut SFS4424 ULKOILUN JA LIIKUNNAN MERKIT, se on päivitetty 
viimeksi 2010. Keskustelussa tuli esille se, että merkinnöistä ei ole EU-standardia eikä muutakaan 
kansainvälistä ohjeistusta. 
 
Toimenpide 7, turvallisuus mobiiliopastuksessa. Seurujärven mukaan ulkomaalaisia turisteja on hinattu 
pois vääristä paikoista, jonne he ovat joutuneet käyttäessään googlemapsia omalla älypuhelimellaan. 
Tämä on ongelma, Googlemaps näyttää sijainnin väärin. Tämä pitäisi jotenkin ratkaista, haaste ovat 
erityisesti ulkomaalaiset omatoimimatkailijat.  
 
Päätös: Raasakka ja Niska valmistelevat REILA-verkostolle lyhennelmän LVM:n esityksestä uudeksi 
tieliikennelaiksi. Verkostolta kerätään palautetta, jotka liitetään REILAn tekemään lausuntoon. Päätettiin 
esittää pelastus- ja paikannusmerkin tekstiin muutosta: pois pelastuspiste/rescue point ja tilalle 
’paikannuspiste/location’. Perusteluna yhdenmukaisuus lakiesityksen tekstien kanssa. 

 
6. Ylläksen pilotoinnin eteneminen 

Esitys: Erkki Ollila esittelee. Ollila esitteli oheisen kalvosarjan kautta ja kertoi, että pilotointiin 
palkattavaa suunnittelijan tehtävää varten on haastateltu hakijoita ja uusi työntekijä aloittanee 
huhtikuun alussa, sijaintipaikkakuntana Ylläs. Ollila on käynyt Ylläksellä jo useamman kerran ja 
keskustellut sidosryhmien kanssa pilotoinnin aikana tehtävistä toimenpiteistä.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 

7. Muut asiat. Muutokset henkilöstössä.  
Esitys: Raasakka esittelee. Aleksi Latvala on siirtynyt 1.1.2017 Tukesin Rovaniemen toimistoon, 
tehtävänä kuluttajapalveluiden ylitarkastaja, erikoisalueena hiihtokeskukset. Vesa Koivumaa on 
irtisanoutunut 2.3.2017 lähtien ja vaihtaa maakuntaa. Lapin amkin hankesuunnittelijaksi REILA-
hankkeeseen 1.1.2017 lähtien on rekrytoitu Sini Kestilä. Lisäksi kerrottiin, että Pekka Iivari siirtyy 
aikaisemman työnantajansa Suojelupoliisin palvelukseen tutkijaksi, asemapaikkana Rovaniemi.  
 
Lisäksi Paula Alho kertoi, että koska REILA on edennyt hyvin ja siinä on saatu aikaan tuloksia, ELY-keskus 
harkitsee sen liittämistä mukaan rahoittajan mahdollisesti julkaisemaan hyviin käytäntöihin. Todettiin, 
että hyvällä hankesuunnittelulla on iso merkitys ja että siihen kannattaa panostaa.  



 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 

8. Seuraava kokous 
Esitys ja päätös: Viikko 39, to 28.9.2017 klo 14.00 - 15.30.  

 
 

9. Kokouksen päättäminen: puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.41. 
 
 
 
 
 
 
Reijo Tolppi    Eija Raasakka  
puheenjohtaja   sihteeri 


