
 
 

 

      

PÖYTÄKIRJA  

      29.2.2016 

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS nro 2      

A70826, REILA reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi 

 

1. Kokouksen avaus 

Sakari Kokkonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.  

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Esitys: Kokous on päätösvaltainen, kun jäsenistä puolet sekä puheenjohtaja ovat läsnä. Kokous on 

laillinen, kun kokouskutsu on lähetetty kahta viikkoa ennen kokousta.   

Päätös: Todettiin, että kokous on päästövaltainen, koska kaikki varsinaiset jäsenet ovat läsnä: 

 

1. Haataja Vesa, suunnittelija, Sallan kunta 

2. Herva Pekka, ylitarkastaja, Lapin ELY-keskus 

3. Kokkonen Sakari, aluepäällikkö, Metsähallitus 

4. Lehto Seppo, pelastusylitarkastaja, Lapin AVI  

5. Niska Petri, yhteyspäällikkö, Liikenneturva 

6. Seurujärvi Markku, turvallisuuspäällikkö, Lapin Safarit Oy 

7. Soudunsaari Martti, pelastusjohtaja, Lapin Pelastuslaitos 

8. Tolppi Reijo, vararehtori, Lapin AMK 

  

Todettiin muut läsnäolijat: Paula Alho (ELY), Erkki Ollila (MH), Aleksi Latvala (MTI), Vesa Koivumaa (MTI), 

Eija Raasakka (MTI) sekä kaksi Lapin amkin opiskelijaharjoittelijaa Satu Orajärvi ja Kaisa Nopanen. 

Kokous oli laillinen, koska kokouskutsu oli lähetetty kahta viikkoa ennen kokousta.  

3. Esityslistan hyväksyminen  

Esitys: Hyväksytään sellaisenaan.  

Päätös: Esityslista hyväksyttiin.  

4. Ensimmäisen maksatuskauden 1.6. – 31.12.2015 seurantaraportin ja maksatushakemuksen käsittely. 

Esitys: Raasakka esittelee seurantaraportin. Laukkanen esittelee maksatushakemuksen. Ohjausryhmä 

hyväksyy raportin ja merkitsee maksatushakemuksen tiedoksi. 

Päätös: Raasakka esitteli seurantaraportin, jossa kuvataan sanallisesti seuranatakauden toimenpiteet. 

Lisäksi siellä raportoidaan indikaattoritiedot eli osallistuneet yritykset. Uudella rahoituskaudella 

yrityksiltä tulee hyväksyttää seurantaraportin taustalomake allekirjoitettuna tai sähköpostitse. 

Haasteena on se, että taustalomake täytetään suoraan eura2014-järjestelmään eikä sitä voi sieltä 

yrityskohtaisesti tulostaa. Projektipäällikkö työstää asiaa rahoittajan kanssa. Käytiin läpi nyt raportoidut 

15 yritystä, joista indikaattoritiedot kertyvät. Mapitaren kohdalla keskusteltiin siitä, että lisätietoihin 



 

 

tulee auki kirjoittaa ja täsmentää, mitä tehdään sekä yhteistyön ja testatun alustan taustat. Soudunsaari 

ja Seurujärvi kertoivat Mapitare-yhteistyöstä ja pilotoinnista, joka on osoittautunut erittäin hyväksi 

tositoimissa sekä pelastustoimessa että ohjelmapalveluissa. Kokkonen totesi, että Mapitaren sovellus 

kuulostaa sellaiselta, joka hyödyttäisi myös Metsähallituksen Lapin Luontopalveluiden toimintaa ja pyysi 

Ollilaa perehtymään asiaan.  

 

Laukkanen ei päässyt paikalle mutta lähetti talousraportin sähköpostilla. Raasakka esitteli raportin, josta 

näkyivät maksatuskauden menot per toimija ja ulkopuolinen rahoitus eli kunnilta laskutettu 

osallistumismaksu. Lapin Pelastuslaitoksen REILA-kulut eivät ehtineet tilikauden päätöslaskelmaan. 

Talousvastaavat selvittävät rahoittajan maksatustarkastajan kanssa mahdollisuuden liittää kulut 

seuraavaan maksatushakemukseen. 

 

Ohjausryhmä hyväksyi seurantaraportin ja merkitsi maksatushakemuksen tiedoksi. 

 

5. Viestintäsuunnitelman käsittely 

Esitys: Raasakka esittelee toteutuneen viestintäsuunnitelman. Ohjausryhmä hyväksyy toteutuneen 

suunnitelman. 

Päätös: Raasakka esitteli toimenpiteet. Keskusteltiin mahdollisista muista viestintätavoista  

toteutettujen lisäksi. Niska muistutti, että Liikenneturvan julkaisuun Liikennevilkkuun ovat artikkelit 

tervetulleita ja esitettiin, että Ollilan johdolla sinne laaditaan yhteinen artikkeli. Kansalliset kumppanit 

olivat esittäneet toivomuksen Uutiskirjeestä, ja päätettiin, että sellainen on syytä laatia, jotta REILA 

säilyy kansallisten kumppaneiden mielessä.  Ohjausryhmä hyväksyi toteutuneen viestintäsuunnitelman.  

6. Katsaus toimenpidesuunnitelmaan 1.1.2016 eteenpäin 

Esitys: Raasakka, Ollila ja Latvala esittelevät toimenpidesuunnitelman. Ohjausryhmä hyväksyy 

suunnitelman. 

Päätös: Tulevien toimenpiteiden osalta keskityttiin toimenpiteisiin 2,3 ja 4.  

 

Raasakka esitteli toimenpiteen 2 eli pelastus- ja paikannusmerkin tilanteen, joka sai hienon 

mahdollisuuden kansalliseen hyväksyntään parin viikon takaisen Helsingin matkan aikana. Kokkonen, 

Soudunsaari ja Raasakka kävivät 16. – 17.2.2016 neljän kansallisen kumppanin luona esittelemässä 

hanketta ja esittämässä yhteistyötä hankkeen tavoitteiden tiimoilta: Kuntaliitto, Maanmittauslaitos, 

Sisäministeriö ja Liikenne- ja viestintäministeriö. LVM:ssä tavattiin liikenneneuvos Kimmo Kiiski ja yli-

insinööri Mikko Karhunen, jotka valmistelevat tieliikennelainmuutosta. Tieliikennelaki koskee 

moottorikelkkareittejä (ei uria). Sovittiin, että REILA tekee esityksen pelastus- ja paikannusmerkiksi 

toukokuun 2016 aikana ja LVM harkitsee sen sisällyttämistä uudistukseen. Merkin luonne olisi opaste. 

Ehdotuksen tulee sisältää malli sekä perustelut, kriteerit, siirtymäaika. Mikäli merkki sisällytetään 

tieliikennelain uudistukseen, voidaan yhdessä (LVM ja REILA) lobata sitä, että se huomioitaisiin myös 

maastoliikennelain uudistuksessa. Alho totesi, tämä on hyvin merkittävä asia, jota pohdittiin hankeen 

suunnitteluvaiheessa eli miten saadaan kansallinen hyväksyntä. Raasakka esitteli prosessikuvauksen 

siitä, millä hanketoimenpiteillä saavutetaan toukokuun deadline. Ylitornion työpajasta 24.2. puolet 

käytettiin merkin suunnitteluun, sieltä on hyvää materiaalia. Lisäksi prosessissa auttaa Sini Kestilä, joka 

tekee opinnäytetyötä aiheesta, hän kerää aineistoa mm. haastattelujen kautta ja tekee 



 

 

aineistoanalyysia. Lisäksi Hätäkeskuslaitos pyritään saamaan tiiviisti mukaan merkin suunnitteluun kun 

Soudunsaari ja Raasakka vierailevat Häken Keravan toimipisteessä 2.3. Soudunsaari totesi, että 

liikennemerkin suunnitteluun tarvitaan myös sen alan asiantuntija-apua ja sitä löytyisi Lapin ELY-

keskuksesta. Jos tarvitaan vielä lisäksi esim. graafista suunnitteluapua, sitä voidaan ostaa ostopalveluihin 

varatulla budjetilla. Haataja kysyi, että oliko LVMssä puhetta moottorikelkkareittien liikennemerkkien 

koosta. Aihetta sivuttiin mutta selvyyttä ei vielä tullut, Karhunen selvittää pykäliä. Seurujärvi kertoi, että 

Napapiirillä merkkien uusiminen tulee ajankohtaiseksi vuoden sisällä.  

 

Ollila esitteli toimenpiteen 3 eli muiden maastomerkintöjen tilanteen ja toimenpidesuunnitelman. 

Ylitornion työpajoista tuli hyvää materiaalia työhön ja lisäksi kerätään mm. käyttäjäpalautetta. 

Tavoitteena on saada ensimmäinen versio ohjeistuksesta ’asiakaslähtöiset ja turvalliset reittimerkinnät’ 

kommenttikierrokselle loppusyksystä 2016 ja lopullinen versio valmistuisi alkuvuodesta 2017. 

Hankkeessa on varattu merkkien pilotointiin rahaa ostopalveluihin (MH). Ollila kertoi, että ensi syksynä 

päätetään pilotoitavan reitin kriteerit, ja kunnat voivat tehdä esityksiä pilottikohteeksi, joiden 

perusteella valitaan pilottikohde. Ollila kertoi, että pilotoinnin suunnittelu ja toteutus ovat vuoden 2017 

aikana. Todettiin, että jos rahat (50 000€) riittävät, voidaan pilotoida useampi kuin yksi reitti. Herva 

totesi, että esim. länsirajalla on reittejä/uria, joita käyttävät sekä huskyt että kelkkailijat, sellainen voisi 

olla hyvä pilotointikohde. Alho kysyi, että miten reittien monikäyttö on tullut esille. Seurujärvi totesi, 

että tälle olisi kovasti tarvetta, sillä tilanne on epäselvä. Pitäisi selvittää lakitausta, kuka saa esim. käyttää 

tien alitusta (porot, huskyt). Raasakka kertoi, että hankesuunnitelman mukaisesti siitä tehdään selvitys ja 

että Suomen Ladun asiantuntemus olisi työssä tervetullut. 

 

Latvala ja Koivumaa kertoivat kunnissa tehtävästä työstä. Tällä hetkellä mukana on 14 kuntaa, hankkeen 

alkuperäisten 11 kunnan lisäksi mukaan ovat tulleet Inari joulukuussa 2015, Sodankylä tammikuussa 

2016 ja tässä kuussa Pello. Hankkeen nettisivuille Pellolle ei ole vielä avattu omaa sivua, sillä virallinen 

päätös on kesken kunnan päätöksentekokierrossa. Kunnissa on pidetty viime vuonna 

suunnittelupalaverit ja aloituskokoukset. Tammi-helmikuussa on tehty talvireittien riskikartoitukset ja 

touko-kesäkuussa tehdään kesäreittien riskikartoitukset. Soudunsaari kysyi, että onko tullut esille 

uudentyyppisiä riskejä ja että kuinka kovasti kunnat varjelevat omia merkintätapojaan. Hän esitti 

toiveen siitä, että hankkeessa tehtäisiin koottu esitys riskeistä. Koivumaa kertoi, että haasteena kunnissa 

on ollut yhteistyön vähäisyys eri toimijoiden kesken esim. reitin suunnittelija, reitin tekijä ja reitin 

ylläpitäjä voivat olla eri henkilöitä/organisaatiota eikä yhteydenpitoa tai palautejärjestelmää reitin 

käyttäjiltä ole. REILA-tapaamisten myötä yhteistyö on vahvistunut.  Latvala kertoi, että Tunturi-Lapin 

alueella on jopa keskusteltu merkkien yhteistilauksesta. Kokkonen kertoi, että Metsähallitus on joutunut 

resurssipulan ja siitä johtuvan huonokuntoisuuden vuoksi miettimään reitistöjen supistamista. Herva 

totesi, että reittien tarkistus pitäsi tehdä 3-5 vuoden välein. Orajärvi kertoi kunnille tehtävästä reittien 

nykytilakartoituksesta, jossa on kaksi osaa: lyhyt yleiskuvaus kunnan reiteistä ja taulukko, johon reitit on 

jaettu teemoittain. Kartoituksen rakennetta ja sisältöä suunniteltiin yhteistyössä Vesa Haatajan kanssa, 

jolle kuuluu suuri kiitos panostuksesta. Nyt kartoitusta tehdään samalla rakenteella niille kunnille, jotka 

sellaisen haluavat. Haataja totesi, että kartoitus on todella hyvä työkalu omaan työhön.  

 

  



 

 

 

7. Muut asiat 

Puheenjohtaja totesi, että REILAssa toimii todella laaja verkosto, jolla on yhteiset intressit ja että hanke 

on edistänyt eri osapuolten välistä yhteistyötä. 

 

8. Seuraava kokous 

Päätös: ma 31.10.2016 

9. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 10.35.  

 

 

 

 

______________________   _______________________ 

Sakari Kokkonen    Eija Raasakka 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

 


