
 

 
 
 
 
 
Muistio 
 
Posio aloitustapaaminen 
 
Aika:  3.9.2015 klo 10.00 – 11.30 
 
Paikka: Posio, kunnantalo 
 
Läsnä: Kinnunen Sonja – Posion matkailuyhdistys ry 

Knutars Heli – Kunnanjohtaja 
 Laurila Kari – Tekninen osasto 
 Lepojärvi Antero – Posion Kehitysyhtiö Oy 
 Määttä Veli – Lapin Pelastuslaitos 
  Koivumaa Vesa – MTI 
  
 
Tapaamisen tarkoituksena oli tavata alueen reittisuunnitteluun ja niiden rakentamiseen 
keskittyneitä henkilöitä. Pelastuslaitoksen edustaja oli paikalla. 
 
Koivumaa esitteli hankkeen laaditun Power Point esityksen kautta. Tämän jälkeen 
keskusteltiin seuraavista asioista: 

- Operatiivisena yhteyshenkilönä toimivat Kehitysyhtiön toimitusjohtaja Antero 
Lepojärvi sekä Posion matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Sonja Kinnunen 
(yhteystiedot tallennettu yhteystietolistaan) 

- Kunnassa on aloittanut teknisellä osastolla Kari Laurila, joka linkitetään 
hankkeeseen alusta lähtien 

- Kuntarajat ylittävää yhteistyötä on tehty lähinnä Ranuan kunnan kanssa 
moottorikelkkareitin myötä. Aluillansa on Rovaniemen suunnille tapahtuva 
kelkkareitin suunnitelma (Reitin suunnittelu voisi toimia hankkeessa 
pilottireittinä merkintöjen osalta). Rahoitus reitin rakentamiseksi kunta hankkii 
hankerahoituksena erikseen. Hankkeessa ei vielä ole päätetty pilottireittiä, 
mutta asia viedään tiedoksi tämän muistion myötä 

- Reittisuunnitelmat on teetetty kilpailutusten kautta ulkopuolisilla konsulteilla 
- Riskejä ei reittisuunnittelun aikana ole dokumentoitu, mutta suunnittelijat, 

varsinkin Suikkanen Erkki (pyydetään mukaan hankkeen palavereihin, 
eläkkeellä) on huomioinut näitä asioita suunnitteluprosessissa  

- Suunnittelussa tarvittavat käytännön työkalut ovat tärkeitä ja näitä hankkeessa 
tulisi kehittää 

- Varsinaista palautejärjestelmää ei ole, mutta kaikki puhelut kirjataan ylös. 
Näistä saadaan koonti aloituskokoukseen 3.11.2015 

- Pelastuslaitos nostaa esille omia havaintojaan aloituskokouksessa 
- Korouoman portaikko vaatisi tarkempaa katselmusta metsähallituksen 

vastuulla) 
- Tietopankki on tarpeellinen ja yhteistyön lisääntyminen eri alueiden kanssa 

erittäin kiinnostava 

 



- Vesistöillä tapahtuva talvinen liikenne on hankalaa jäiden kantavuuden 
vuoksi. Merkintöjä tullaan vähentämään ja reitit pyritään siirtämään maalle 

- Posiolla on moottorikelkkailijayhdistys kehittämässä toimintaa, tämä ehkä 
mahdollistaa yhteistyön reittien huollon ja turvallisuuden kehittämisessä 

- Mobiilisovellusten tuomia mahdollisuuksia tullaan hyödyntämään ja näistä 
saatavaa tietoa tarvitaan lisää 

- Riisitunturin alueelle tehdyllä hiihtoreitillä on oikeat liikennemerkit (Ramboll 
suunnitellut), merkeistä puhuttaessa kunnan henkilöstöllä ei ollut tietoa 
merkkien koosta, joita maastoliikennelaki vaatii. Kävi ilmi, että mahdollisesti 
vain konsultti tiesi lainsäädännön, muttei ollut maininnut asiasta tilaajalle 

- Suikkanen Erkki on toiminut useissa kunnissa reittisuunnittelun asiantuntijana 
ja hänet pyydettiin linkittämään hankkeeseen  

 
Aloituskokous sovittiin alustavasti pidettäväksi ti 3.11.2015 alkaen klo 10.00 

- Kunta varaa tilat, hankkeesta hankitaan kunnan ravintokeskukselta kahvitus 
- Hankehenkilöstö laatii asialistan ja toimii koollekutsujana 
- Paikalle kutsutaan edustajat: 

o Posion kunta (ylläpito ja huolto) 
o Lapin Pelastuslaitos 
o Metsähallitus 
o Yrityksiä (kokemuksia käytännön toiminnasta), matkailuyhdistys 

lähettää kutsun 
o Posion matkailuyhdistys ry (matkailun tilannekuva ja näkymät) 
o Terveystarkastaja (läheltä piti- ja tapahtuneet vahingot ja 

onnettomuudet), mikäli mahdollista 
 
Muistion kirjasi Vesa Koivumaa 3.9.2015 

 
 
 
 
 
 

 

 


