
 
 

 

      

PÖYTÄKIRJA  

      31.10.2016 

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS nro 3      

A70826, REILA reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi 

 

1. Kokouksen avaus 
Sakari Kokkonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Todettiin läsnä olevat varsinaiset 
jäsenet: 
1. Haataja Vesa, suunnittelija, Sallan kunta 
2. Herva Pekka, ylitarkastaja, Lapin ELY-keskus 
3. Kokkonen Sakari, aluepäällikkö, Metsähallitus 
4. Niska Petri, yhteyspäällikkö, Liikenneturva 
5. Seurujärvi Markku, turvallisuuspäällikkö, Lapin Safarit Oy 
Poissaolostaan olivat etukäteen ilmoittaneet Lehto Seppo, Soudunsaari Martti ja Tolppi Reijo. Todettiin 
muut läsnäolijat: Sini Kestilä (Metsähallitus), Aleksi Latvala (MTI), Eija Raasakka (MTI).  
 
 

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 päätösvaltainen ja laillinen. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen  
Esitys: Lisätään kohtaan 5 myös rahoituspäätös, joka saatiin viime viikolla. Lisätään kohtaan 7. Muut 
asiat käsiteltäväksi hankkeen viestintä. 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin.  
 

4. Ensimmäisen maksatushakemuksen 1.6. – 31.12.2015 rahoituspäätös. 
Esitys: Raasakka esittelee ja ohjausryhmä merkitsee tiedoksi. Ei hylättyjä kustannuksia. 
Päätös: Ohjausryhmä merkitsi rahoituspäätöksen tiedoksi. 
Käytiin keskustelua hankehallintoon ja budjetteihin liittyvistä asioista. Raasakka esitteli 
hankehakemuksen liitteenä olevan kustannus- ja rahoitustaulukon, josta näkee miten budjetti jakautuu 
REILAn kolmen toimijan kesken.  

 
5. Toisen maksatuskauden 1.1. – 31.7.2016 seurantaraportti ja maksatushakemus sekä maksatuspäätös. 

Esitys: Raasakka esittelee seurantaraportin, maksatushakemuksen ja maksatuspäätöksen. Ei hylättyjä 
kuluja. 
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi seurantaraportin ja merkitsi tiedoksi maksatushakemuksen ja 
maksatuspäätöksen. 

 



 

 

6. Katsaus toimenpiteisiin 1.8.2016 eteenpäin.  
Esitys: Latvala esittelee kuntaprosessin etenemisen sekä vierailun Helsingissä kansallisten 
kumppaneiden luona 10. - 11.8.2016. Kestilä esittelee Metsähallituksen vastuualueiden etenemistä. 
Raasakka esittelee ostopalveluina ostettavia selvityksiä ja yleistä hankkeeseen liittyvää. 
 
Latvala ja Ollila kävivät Helsingissä tapaamassa Helsingissä edustajia Kuntaliitosta, 
Maanmittauslaitokselta, TUKESilta, Standardisoimisliitosta sekä Metsähallituksen Retkikartta palvelun 
vastuuhenkilöä. Palaute hankkeen etenemisestä oli positiivista ja verkosto haluaa olla mukana 
välittämässä yhtenäisiä malleja eteenpäin valtakunnallisiksi käytännöiksi. Standardisoimisliitolta REILA 
sai SFS 4424 Ulkoilun- ja liikunnan merkit standardin kuntakierrokselle mukaan standardin 
päivitystarpeen arviointia varten. Myös pelastus- ja paikannusmerkin todettiin luonteeltaan sopivan 
standardiin. Riskiperusteisen reittisuunnittelun malli sai TUKESilta kannatusta. Maanmittauslaitoksella 
on suuri Kansallinen maastotietokanta hanke meneillään, jossa yhtenä osana on reittitiedon 
joukkoistaminen. 
 
Kuntaprosessi on edennyt suunnitellun mukaan ja kuntakokousten 4. kierros on meneillään. Myös 
myöhemmin REILAan liittyneet kunnat ovat aikataulullisesti mukana muiden kanssa. Kaikissa kunnissa 
on tehty reittien riskikartoitukset niin talvi- kuin kesäreittien osalta. Seuraavaksi aletaan työstämään 
riskiperusteista reittimerkintäsuunnitelmaa alustavan sisältöehdotuksen pohjalta. 
 
Syksyn kuntakokouksissa pääaiheena on ollut Erkki Ollilan ja Sini Kestilän johdolla Ohjeistus turvallisiksi 
ja asiakaslähtöisiksi maastomerkinnöiksi. Yhtenäisen ohjeistuksen taustalle on kerätty laajasti 
kokemuksia sekä ylläpitäjiltä että käyttäjiltä erilaisten työpajojen, nettikyselyjen ja haastattelujen avulla. 
Syksyllä Lapin reiteillä kulki myös haamuretkeilijöitä jotka raportoivat tekemistään havainnoista. 
Keskusteltiin siitä, että keskeiset haasteet tuntuvat olevan lähtöpaikat ja polkujen pään löytyminen. 
Tärkeää huomioida se, että kulkijalla on varma tieto koko ajan siitä, että on oikealla reitillä. 
erityissatsaus lähireiteille, koska niitä käytetään eniten. Sovittiin, että kunhan Kestilän yhteenveto 
valmistuu 2016 vuoden loppupuolella, laitetaan se ohjausryhmälle erikseen tiedoksi.  

 
7. Muut asiat 

Tiimi esitteli viestintään liittyen a) www.lumenlehti.fi, kaksi artikkelia REILAan liittyen b) Kuntaliiton 
osoitepäivät, esitys c) REILAn uutiskirje syyskuu 2016 d) poliisien talviajo-opas 
 
Ohjausryhmä kehotti suunnittelemaan myös viestintää hankkeen lopussa, eri kohderyhmien 
näkökulmasta.  

   
8. Seuraava kokous 

Esitys: Viikko 9, ma 27.2.2016 klo 14.00 - 15.30. Pilotointikohteen osalta ohjausryhmä tekee päätöksen 
erikseen järjestettävässä, ylimääräisessä ohjausryhmän kokouksessa. Sen ajankohta sovitaan erikseen.  
 

 
9. Kokouksen päättäminen: puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.  

 
 
 
 
Sakari Kokkonen   Eija Raasakka  
puheenjohtaja   sihteeri 

http://www.lumenlehti.fi/

