Muistio
Aihe:
Aika:
Paikka:
Paikalla:

Reittikokous, Ylitornio
28.9.2016, 9.00-12.00
Ylitornion kunnantalo
1.
2.
3.
4.
5.

Herttuala Jussi, Ylitornion kunta
Huhta Laura, Ylitornion kunta
Määttä Kaisu, Meän tornionlaakso
Tuukkanen Katja, Ylitornion kunta
Uusimaa Timo, Palopäällikkö

(6. Karpale Heidi, Aavasaksa Experience – erillinen tapaaminen, kts. muistion loppu)
Latvala Aleksi/ MTI
Ollila Erkki / Metsähallitus
Kestilä Sini / Metsähallitus

•

•
•
•

•

Alkuun käytiin läpi REILA hankkeen ajankohtaiset asiat
o Kunnille järjestetään Retkikartta ja Lipas koulutus 24.10.2016
Rovaniemellä. Tarkoituksena saada kuntien reittitiedot jakoon em.
kansallisiin karttapalveluihin
Hankkeella on puheenvuoro Kuntaliiton osoitepäivillä Helsingissä 11.10.2016
REILAlle on suunnitteilla jatkohanke sähköisiin kartta-aineistoihin ja niiden
yhteensopivuuteen liittyen
Ollila ja Kestilä kertoivat Turvallisten ja asiakaslähtöisten reittimerkintöjen
ohjeistuksesta ja sen taustoita
o Kokemuksia ja näkemyksiä on koottu laajasti ympäri Lappia
sähköisellä kyselyllä, haastattelemalla reiteillä kulkijoita sekä
työpajoissa. Huomioon on otettu niin käyttäjien kuin reitin
ylläpitäjienkin näkemykset ja tarpeet reittimerkinnälle
o Syksyn aikana kerätään myös asiakaspalautetta haamuretkeilijöiden
avulla
o Merkintäohjeistuksen mukaiset merkinnät tullaan pilotoimaan yhdellä
reitillä hankkeen aikana. Kunnat voivat vapaasti ehdottaa omaa
reittiään pilotoitavaksi kun haku aukeaa
o Osana ohjeistuksen laadintaa kartoitetaan myös Ulkoilun ja liikunnan
merkit SFS 4424 standardin päivitystarve
o Yhtenäinen ohjeistus huomioi vahvasti asiakkaan näkökulman ja ns
palvelupolun reiteillä
Hankkeen aikana järjestetään vielä 3 kokousta Ylitorniolla joiden aikana
tehdään kunnan oma Riskiperusteinen reittimerkintäsuunnitelma

o Käytiin läpi alustavaa sisällysluetteloa ja hahmoteltu sisällys vastaa
hyvin kunnan tarpeita
o Etenkin karttoihin liittyvä palaveri on paikallaan, jossa ratkottaisiin
yhdessä markkinointiporukan kanssa karttoihin liittyviä kysymyksiä
o Paperikarttojen päivittämiselle on tarve ja harkinnassa on ollut myös
sähköisen karttapalvelun hankinta
o Riskiperusteinen merkintäsuunnitelma on hyvä tietopohja nykytilasta
ja samalla yhteinen linjaus tulevasta reittien ja opasteiden
kehittämisestä. Varsinainen reittien kehittäminen ja opastuksen
uusiminen tarvitsee oman hankkeensa
o Hankkeen pilottireitin toteutuksen yhteydessä olisi hyvä mallintaa
reittimerkinnän kulurakennetta. Valmis runko olisi hyvä työkalu
kunnille tulevien reittihankkeiden suunnitteluun
Seuraava kokous Ylitorniolla kunnantalolla 18.1.2017 klo 9.00
Muistion kirjasi,
Aleksi Latvala
Aihe:
Aika:
Paikka:
Paikalla:

Ylitornion reittiasiat
28.9.2016
Aavasaksa Experience
1. Karpale Heidi, Aavasaksa Experience
Latvala Aleksi/ MTI
Ollila Erkki / Metsähallitus
Kestilä Sini / Metsähallitus

•
•
•
•
•

Yrittäjä oli tulossa Ylitornion reittikokoukseen mutta päällekkäisyyksien
vuoksi ei päässytkään paikalle ja kutsui hankeporukan käymään erikseen
Käytiin keskustelua hankkeen toimenpiteistä ja yrittäjän näkemyksistä
Ylitornion reitteihin liittyen
Hankkeelle on tarve ja yrittäjän näkökulmasta reittiasioiden ympärillä olisi
paljon kehitettävää niin ylläpidossa, merkkaamisessa kuin viestinnänkin
puolella
Sovittiin että Latvala lähettää kunnan reiteistä tehdyn taulukon ja yritys
kommentoi sen avulla tarkemmin omia kokemuksia ja näkemyksiään reiteistä
Karpale on mielellään jatkossa mukana REILA kokouksissa ja yrityksen
yhteystiedot lisättiin postituslistalle

Muistion kirjasi,
Aleksi Latvala

