
REILA reittimerkinnät turvallisiksi, 
pilottialueena Lappi

Hankkeen esittely



REILA reittimerkinnät turvallisiksi, 
pilottialueena Lappi (lyhenne REILA)

• toteutusaika 2,5 vuotta 2015 – 2018
• rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
• kokonaisbudjetti on 669 880 €. Rahoituksesta 70 % tulee EAKR- ja valtionrahoituksena. 30 

%:n omarahoituksesta vastaavat hankkeen toteuttajat eli 
• Lapin AMK/Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, 
• Metsähallitus, 
• Lapin Pelastuslaitos ja 
• 14 lappilaista kuntaa

• valmisteltu ja toteutetaan laajassa yhteistyössä, edellisten lisäksi mm. Lapin AVI, Lapin 
liitto, Lapin poliisilaitos, Lapin rajavartiosto, Hätäkeskuslaitos, Maanmittauslaitos, 
Liikenneturva, Lapin moottorikelkkailijat sekä runsas joukko matkailuyrittäjiä ja matkailun 
kehittämisorganisaatioita

• kansallisia yhteistyökumppaneita mm. Suomen Latu, Tukes, Visit Finland, Matkailu- ja 
ravintolapalvelut MaRa, Kuntaliitto sekä aiheeseen liittyvät ministeriöt



REILAn toimenpiteet, tulokset

1. Kansallinen ja alueellinen verkosto reittimerkintöjen ympärille, roolit ja vastuut

2. Yhtenäiset pelastus- ja paikannusmerkinnät maastossa olevilla reiteillä, kansallinen 
hyväksyntä

3. Turvalliset ja asiakaslähtöiset reittimerkinnät maastossa, ohjeistus

4. Reittien riskikartoitukset ja reittimerkintäsuunnitelmat yhteistyössä kuntien ja muiden 
ylläpitäjien kanssa

5. Reittimerkintöjen pilotointi yhdellä lähireitillä 

6. Reittimerkintöjen turvallisuuden tietopankki suunnittelijoille, toteuttajille ja ylläpitäjille

7. Turvallisuus mobiiliopastuksessa, selvitys

8. Ohjeistusten levittäminen



REILAn toimintatapa: avoin 
tiedon jakaminen ja yhteinen ongelmanratkaisu

1. Kunnat: 
– mukana 14 lappilaista kuntaa
– jokaisessa kunnassa on koottu monialainen työryhmä, joka kokoontuu hankkeen 

aikana seitsemän kertaa työstämään kunnan reittimerkintöjä 
– yhdessä sovittu prosessi, kokouksilla teemat
– lopputuloksena riskiperusteisen reittisuunnittelun malli ja sen pohjalta tehty 

reittimerkintäsuunnitelma
– myös kaikkien kuntien yhteisiä tapaamisia pari kertaa vuodessa

2. Lappi-verkosto:
– toimijat, joilla ei ole välttämättä kunnissa edustajia mutta joiden toimintaan  

reittimerkinnät kuuluvat
– videoituja ja tallennettuja (REILA-live), asiantuntijapuheenvuoroja reittimerkinnöistä

3. Kansallinen verkosto:
– kansalliset toimijat, jotka voivat omassa roolissaan tukea ja edesauttaa REILAn

tavoitteiden toteutumista



Lisätietoja, yhteystiedot

www.reittimerkinnat.fi

Eija Raasakka
Projektipäällikkö

Lapin AMK/Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
eija.raasakka@lapinamk.fi

040-7098160

http://www.reittimerkinnat.fi/
mailto:eija.raasakka@lapinamk.fi

	REILA reittimerkinnät turvallisiksi, �pilottialueena Lappi
	�REILA reittimerkinnät turvallisiksi, �pilottialueena Lappi (lyhenne REILA)�
	REILAn toimenpiteet, tulokset
	�REILAn toimintatapa: avoin �tiedon jakaminen ja yhteinen ongelmanratkaisu�
	Lisätietoja, yhteystiedot

