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Kumppani Pvm Tavattu REILAn edusta-
jat 

Sovittu 

Maanmittaulaitos 
(MML) 

17.11.2017 Jari Andersin , MML 
Risto Ilves, MML 

Eija Raasakka 
Erkki Ollila 
Sini Kestilä 

Sovittiin, että 
• lähtökohta on, että pilottireitin n. 50 

merkkiä laitetaan MML-aineistoon  
o MML keskustellaan asiasta sisäi-

sesti 
o MML:ssä luodaan merkeille id-

numerot 
o Kevään 2018 pilotti 

• yhteisesti sovittu formaatti, miten tieto 
toimitetaan jatkossa MML:lle 

• mieluiten rajapinnan kautta eli jos kun-
nilla on tällainen 

• REILA-hanke (Metsähallitus/Erkki Ollila) 
lähettää pilottiaineiston MML/Risto Ilves 
ja Jari Andersin 

Kuluttajaturvallisuus-
asiain neuvottelukunta 

14.11.2017 Kaupallinen neuvos Tomi Lou-
nema, TEM 
Erityisasiantuntija Tarja Harti-
kainen, Kuntaliitto 
Erityisasiantuntija Anne 
Hyartt, TEM 

Eija Raasakka Luontopalvelut ja niiden turvallisuus, pu-
heenvuorot  
• REILA-reittimerkintähanke, projektipääl-
likkö Eija Raasakka, MTI, Lapin AMK  



 

 

Lakimies Sami Hämäläinen, 
MaRa ry 
Elinkeinopoliittinen asiantun-
tija Katri Jakosuo, PAM ry 
Tekninen asiantuntija Ilpo Jo-
hansson, Suomen uimaope-
tus- ja hengenpelastusliitto ry 
Toiminnanjohtaja Eki Karls-
son, Suomen Latu ry 
Johtaja Tuiri Kerttula, Tukes 
Kehittämispäällikkö Ulla Kor-
pilahti, THL 
Ryhmäpäällikkö Janne Nie-
melä, Tukes  
Yli-insinööri Kirsi Rajaniemi, 
sisäministeriö / pelastus-
osasto 
Yksikönpäällikkö Ville Räisä-
nen, Trafi / Alustekniikka 
Vs. johtaja Pekka Tukeva, 
Kirkkohallitus 
Projektipäällikkö Paavo Hell-
stedt, Metsähallitus 
Ylitarkastaja Jaakko Leinonen, 
Tukes 
Ylitarkastaja Pipsa Korkolai-
nen, Tukes 

• MOKEMA, Moottorikelkkailun kehittämis-
hanke, projektipäällikkö Paavo Hellstedt, 
Metsähallitus  
• Tukesin kommenttipuheenvuoro, ylitar-
kastaja Jaakko Leinonen, Tukes Rovaniemi  
  
Puheenvuorojen jälkeen käytiin keskustelua 
mm. REILAn tulosten levittämisestä yhdessä 
neuvottelukunnan jäsenorganisaatioiden 
mm. kuntaliiton kautta sekä kansallisen jat-
kohankkeen valmistelusta.  

Suomen standardisoi-
misliitto SFS 

26.10.2017 Kati Heiskanen, SFS 4424 
standardin vastuuhenkilö, ol-
lut kaksi kertaa uusimassa SFS 
4424 standardia 

Erkki Ollila 
Sini Kestilä 

Esitys standardin päivityksen aloittamisesta 
aloittaa päivitysprosessin.  
Prosessin kulku:  



 

 

Sovittiin, että Lapista tehdään marraskuun 
2017 aikana ehdotukset henkilöistä, jotka 
voisivat soveltua päivitystyöryhmään.  

Visit Finland 
MaRa 

26.10.2017 Leena Yli-Piipari, projektipääl-
likkö (Visit Finland)  
Sami Hämäläinen, lakimies, 
varatuomari (MaRa) 
Terhi Hook, Development 
Manager (Visit Finland) 

Erkki Ollila 
Sini Kestilä 

Visit Finland voi viestiä omien tiedotuska-
naviensa kautta mm. Outdoors-uutiskirjeen. 
Lisäksi Visit Finlandin sivuille voidaan lisätä 
hankkeessa tuotettuja ohjeistuksia ja työka-
luja. MARAn Vitriini-lehdessä voidaan jul-
kaista artikkeli hankkeen tuloksista. 

TEM, Tukes 25.10.2017 Anne Hyartt, erityisasiantun-
tija (TEM),  
Janne Niemelä, ryhmäpääl-
likkö (Tukes)Nina Vesterinen, 
erityisasiantuntija, matkailu 
(TEM)Tomi Lounema, Kaupal-
linen neuvos (TEM)  

Erkki Ollila 
Sini Kestilä 

Ohjeistusten ja työkalujen tiedotus on hyvä 
mennä viranomaisen kautta kuten Tukesin, 
jotta sillä on painoarvoa ja on tietynlainen 
viranomaissuositus. Tiedonvälityksen ka-na-
vina voidaan käyttää mm. TEM uutiskirjettä, 
Visit Finland työkalupakkia. Viestintä kan-
nattaa toteuttaa yhteistyössä ja moni-
kanavaisesti. Tukes voi myös omassa valvon-
tatyössään kertoa työkaluista. 

Maanmittauslaitos 25.10.2017 Jari Andersin, tiestöaineiston 
asiantuntija 
Paula Ahonen-Rainio, Johtava 
asiantuntija 

Erkki Ollila 
Sini Kestilä 

Tapaamisessa esiteltiin REILA-hankkeen tu-
loksia. Keskusteltiin pelastus- ja paikannus-
merkin lisäämisestä maastotietokantaan. 
Sovittiin, että jatketaan keskustelua marras-
kuussa Skype-tapaamisessa, jossa on mu-
kana myös Maanmittauslaitokselta Risto Il-
ves. 

Kuntaliitto 25.10.2017 Vesa-Pekka Tervo, pelastus-
toimen kehittämispäällikkö 

Erkki Ollila 
Sini Kestilä 

REILA-hankkeen tuloksia kunnille voidaan le-
vittää esim. twiittien kautta. Kuntaliitolla 
turvallisuutta on viety eteenpäin tulokselli-
sesti Twitterin kautta, heillä on olemassa 
turvallisuutta edistävä tili. Kuntaliitto voi an-
taa virallisen lausunnon hankkeen tulok-
sista, mikä antaa niille painoarvoa. 



 

 

Kuntaliitto, Kuntien 
osoitetiedot – osoit-
teet kuntoon! 
 

11.10.2016 REILA-esitys koulutustilaisuu-
dessa, osallistujia n. 100 hlöä 

Eija Raasakka  Koulutustilaisuus painottui muiden esitysten 
osalta kaava-alueiden osoitetietoihin, niiden 
merkitsemiseen ja järjestelmien rajapintoi-
hin. REILAn osalta todettiin, että on hyvä, 
että myös maastomerkinnät ovat selvityk-
sessä, REILAn tuloksia laitetaan jakeluun 
mm. Kuntaliiton kautta. 

Metsähallitus Luonto-
palvelut 

11.8.2016 Tikku-
rila 

Tapani Mikkola, Luontopalve-
lut, viestintä, retkikartta.fi –si-
vuston vastuukäyttäjä 

Aleksi Latvala  
Erkki Ollila 

Retkikartta julkaistu 2007 ja käyttötarkoitus 
ja –idea on ollut se, että palvelussa voi en-
nakkoon tutustua karttoihin ja tulostaa ha-
luamansa mukaan maastoon. Myöhemmin 
on tullut mukaan myös mobiiliversio ja ajan 
myötä käyttö on mennyt enemmän ja 
enemmän sähköiseen suoraan maastossa 
tapahtuvaan käyttöön. Ongelmalliseksi tä-
män tekee se, että Retkikartan selaaminen 
vaatii aina internetyhteyden. Erillisen mobii-
lisovelluksen tekoa ei ole suunniteltu, tulisi 
liian kalliiksi ylläpitää ja päivittää. 
Retkikartta on lähtökohtaisesti ollut aina ni-
menomaan Metsähallituksen reittien, raken-
teiden ja palveluiden opas.  
 
Retkikartan tulevaisuus? 
Metsähallituksen/Retkikartan rooli laaduk-
kaan paikkatiedon tarjoajan.  Nykyinen se-
lainpohjainen kartta on todettu riittäväksi. 
Jatkossa rajapintapalvelun tarjoaminen, ku-
ten nyt on kehitetty Lipas-järjestelmän 
kanssa. Lipas-järjestelmän on asiakkaina 
ovat Suomen kunnat, joten on helpompi 
tehdä yhden sopimuskumppanin kanssa 



 

 

kuin noin 300:n kunnan kanssa. Retkikartta 
noutaa Lippaasta vain reitteihin liittyvän tie-
don, ja Lipas-tieto päivittyy Retkikarttaan 
joka yö.  

Suomen standardisoi-
misliitto SFS 

11.8.2016, Hel-
sinki, Malminkatu 
34 

Kati Heiskanen, SFS 4424 
standardin vastuuhenkilö, ol-
lut kaksi kertaa uusimassa SFS 
4424 standardia 

Aleksi Latvala  
Erkki Ollila  

Hyvä että tehdään yhteistä merkkiä ja oh-
jeistusta eri toimijoille, moninainen merkin-
täkäytäntö on sekava. SFS ei kerää tietoa 
siitä, kuinka laajasti standardi on reittisuun-
nittelijoiden ja ylläpitäjien tiedossa ja käy-
tössä. Kylttivalmistajilla ohjeistus pitäisi olla 
käytössä. 
Pelastus- ja paikannusmerkki sopii hyvin 
luonteeltaan standardiin. Odotellaan LVM 
päätöstä tieliikennelakiin ja liikennemerkkiin 
ensin ja sitten voidaan edetä myös standar-
disoinnin osalta. Merkki voisi olla sellaise-
naan standardissa ja viitata käytön ohjeis-
tukseen ja sijoitteluun esim. tieliikennelakiin 
Standardin edellinen päivitys on vuodelta 
2010.  Standardin uusimiseen tarvitaan esi-
tys, viimeksi esityksen teki joko Suomen 
Latu tai Metsähallitus.  REILA-toimijat voivat 
hyvin tehdä esityksen. Uusimisprosessin 
alettua pidetään työpajoja ja lausuntokier-
roksia.   

Kuntaliitto 10.8.2016 Hel-
sinki, Toinen Linja 
14 

Vesa-Pekka Tervo, pelastus-
toimen kehittämispäällikkö 

Aleksi Latvala  
Erkki Ollila  

Kuntaliitto välittää mielellään viestiä ja tie-
dotteita eteenpäin kuntiin. Hyvä että teh-
dään yhteisiä malleja, joita kaikki voivat hyö-
dyntää. Ei ole tiedossa, että Kuntaliitolla olisi 
yhteisiä malleja tai ohjeita kunnille paikka-
tietoon tai karttajärjestelmiin liittyen. 



 

 

Pelastus- ja paikannusmerkki: Kun merkki-
asia etenee LVM:ssä, niin on syytä kokoon-
tua vielä kerran yhdessä isommalla poru-
kalla katsomaan merkin lopullista mallia ja 
ohjeistusta ennen virallistamista. Kuntaliiton 
oma ohjeistus merkiksi on voimassa, ja jotta 
sitä muutetaan, tarvitaan kunnon perustelut 
vanhan ja uuden mallin välille. Hyvänä pe-
rusteena esimerkiksi se että Hätäkeskus on 
ollut kannattamassa REILA hankkeen mallia 

Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes) 

10.8.2016, Hel-
sinki, Opastinsilta 
12 B 
 

Janne Niemelä, ryhmäpääl-
likkö  
Petteri Mustonen, ylitarkas-
taja 

Aleksi Latvala  
Erkki Ollila  

REILA hanke ja toimenpiteet nähtiin erittäin 
hyödyllisenä, Tukes voi laittaa sivuilleen val-
miita ohjeistuksia ja malleja mitä REILA tuot-
taa. 
Riskiperusteisen reittisuunnittelun malli an-
taa reittien ylläpitäjille hyviä eväitä reittien 
turvalliseen suunnitteluun ja ylläpitoon. 
Koska reiteiltä ei lähtökohtaisesti vaadita 
omaa asiakirjaansa, niin kokoava yleinen do-
kumentti esim. riskiperusteinen reittisuunni-
telma voisi olla hyvä.  
Keskusteltiin kuluttajaturvallisuuden valvon-
nan siirtymisestä Tukesille, ja pois kuntien 
terveystarkastajilta. Niemelä vahvisti ennak-
kotiedon siitä, että Rovaniemelle tulee kaksi 
ylitarkastajaa.  

Maanmittauslaitos 10.8.2016 Hel-
sinki, Opastinsilta 
12C 

Kari-Pekka Karlsson, johtava 
asiantuntija 

Aleksi Latvala  
Erkki Ollila  

MML tehtävä on ylläpitää maastotietokan-
taa ja kerätä aineistoa. MML kerää kunnista 
tietoa ja suurimman osan kunnista kanssa 
on sopimus tiedonvaihdosta. Tiedonkeruu 
onnistuu etenkin kaupunkien tiestön osalta 



 

 

mutta maastoreitit ovat ongelma. Maasto-
reittien osalta alueet ilmakuvataan ja laser-
keilataan, ja jos epäselvää niin käydään au-
tolla katsomassa. Tämän tarkempi maasto-
työ ei ole mahdollista. Virallisten kelkkareit-
tien osalta on tehty alustava päätös, että ne 
pitäisi saada aineistoon 
Kuntien kantakartta (kaupunkien asemakaa-
van pohja) ja maastotietokanta pitäisi saada 
yhtenäiseksi, kuten kaikki muukin julkishal-
linnon aineisto.  
 
Pelastus- ja paikannusmerkin paikkatiedon 
toimittaminen maastotietokantaan pitää 
tehdä tarkkaan koordinoidusti sovitun oh-
jeistuksen/kriteeristön mukaan. Paikkatie-
don on siis oltava juuri kohdallaan eikä mel-
kein sillä vastuuasiat kasvavat isoksi mikäli 
merkki ei olekaan luonnossa samassa koh-
taa kun hätäkeskuksen järjestelmässä 
MML tietoinen Metsähallituksen Retkikar-
tasta ja Jyväskylän yliopiston Lipas järjestel-
mästä. Vielä ei dataa yhdistetä kumman-
kaan kanssa. 

Kansallinen kuluttaja-
turvallisuuden neuvot-
telukunta, TEM 

7.4.2016 
Helsinki, Eteläes-
planadi 4 

n. 30 osallistujaa, neuvottelu-
kunnan jäsenet 
http://www.tukes.fi/fi/Tietoa-
meista/Neuvottelukunta/  

Eija Raasakka  
(Eila Linna, TKI-
päällikkö MTI) 

TUKES kuluttajapalveluiden valvonta, ryh-
mäpäällikkö Janne Niemelä esitteli muu-
tosta, jossa valvonta siirtyy kunnallisilta toi-
mijoilta TUKESille. Linna ja Raasakka esitteli-
vät Lapin turvallisuusverkostoa ja sen tulok-
sia.  

http://www.tukes.fi/fi/Tietoa-meista/Neuvottelukunta/
http://www.tukes.fi/fi/Tietoa-meista/Neuvottelukunta/


 

 

Helsingin pelastuslai-
tos 

7.4.2016 Helsinki 
Korkeavuorenkatu 
26 

Markku Holopainen, palomes-
tari 

Erkki Ollila 
Eija Raasakka 

Keskusteltiin pelastus- ja paikannusmerkin 
kansallisesta tarpeesta. Holopainen on ollut 
aloitteellinen ja tiiviisti mukana aikaisemmin 
suunnitellusta merkin sisällöstä, joka esitel-
lään kuntaliiton ohjeistuksessa. Holopainen 
edesauttaa mahdollisuuksiensa mukaan 
REILA-tavoitteiden saavuttamista. 

Liikenne- ja viestintä-
ministeriö 

6.4.2016 Helsinki 
Eteläesplanadi 16 

Mikko Karhunen Erkki Ollila 
Eija Raasakka 

Keskusteltiin 1) kelkkareiteillä olevien liiken-
nemerkkien koosta (Kittilän aloite) ja 2) REI-
LAn ministeriölle tehtävän esityksen aika-
taulusta (toukokuun loppuun mennessä) ja 
sisällöstä (vapaamuotoinen, perustelut tär-
keässä roolissa). 

Suomen Latu 6.4.2016 Radio-
katu 20 

Anne Rautiainen  
Eki Karsson 

Erkki Ollila 
Eija Raasakka 

Keskusteltiin Suomen Ladun erityisosaami-
sesta REILAn tavoitteisiin nähden. Sovittiin 
Anne Rautaisen luennosta REILAn Lappiver-
koston kokouksessa 12.5.  

Hätäkeskuslaitos 2.3.2016 
Kerava 
 

• Jukka Aaltonen, Johtaja, tek-
niset palvelut 

• Juha-Veli Frantti, Johtaja, vi-
ranomaisyhteistyö  

Etäyhteyksin: 
• Jukka Alenius, vt. päällikkö, 

Oulun hätäkeskus 
• Tuomo Laikola, asiantuntija, 

Oulun hätäkeskus 
• Sami Suomalainen, asiantun-

tija  

Eija Raasakka 
Martti Soudun-
saari 

Asiana erinomainen myös kansallisesti ja Hätä-
keskuslaitos on mukana kehitystyössä. Sovittiin 
yhteydenpito pääasiassa Oulun häken kautta 
(Jukka Alenius ja Tuomo Laikola) ja keskushallin-
non Sami Suomalaisen kautta.  Tiedot välittyvät 
Häken sisällä heidän toimestaan. Häke osallistuu 
merkin kehittämiseen, jotta voidaan tehdä pe-
rusteltu esitys Liikenne- ja viestintäministeriölle 
kesäkuussa 2016. Tärkeää on saada sovittua 
paitsi merkin sisältö, myös jakelu keskitetysti, 
esim. osaksi Maanmittauslaitoksen paikkatieto-
järjestelmää. Tässä työssä häken yhteyshenkilö 
on Sami Suomalainen. 

Maanmittauslaitos 17.2.2016 • Antti Jakobsson, yli-insi-
nööri 

Sakari Kokko-
nen 
Eija Raasakka  

Maanmittauslaitoksella menossa hanke 
’Kansallinen maastotietokanta’, yhteistyötä 



 

 

• Kari-Pekka Karlsson, joh-
tava asiantuntija  

 hankkeiden kesken mm. osallistuminen työ-
pajoihin ja kansalaisen maastotietokanta-pi-
lotin kehittämisessä  

LVM, turvallisuusyk-
sikkö 

16.2.2016 • Kiiski Kimmo, liikenneneu-
vos 

• Mikko Karhunen, yli-insi-
nööri  

Sakari Kokko-
nen 
Eija Raasakka  
Martti Soudun-
saari 

Yhteistyötä tieliikennelain uudistuksen tii-
moilta: Hanke toimittaa toukokuun 2016 ai-
kana ministeriöön ehdotuksen pelastus- ja 
paikannusmerkiksi. Merkin luonne olisi 
opaste. Ehdotuksen tulee sisältää malli sekä 
perustelut, kriteerit, siirtymäaika.  
Mikäli merkki sisällytetään tieliikennelain 
uudistukseen, voidaan yhdessä lobata sitä, 
että se huomioitaisiin myös maastoliikenne-
lain uudistuksessa 

Kuntaliitto 16.2.2016 Vesa-Pekka Tervo, pelastus-
toimen kehittämispäällikkö 

Sakari Kokko-
nen 
Eija Raasakka  
Martti Soudun-
saari 

Osallistuu hankkeen tavoitteiden saavutta-
miseen: 
1. osallistuminen lausuntokierrokseen, jonka 
hanke järjestää  
2. keskustelu Kuntaliiton sisällä, esim. kart-
tapalveluiden kanssa  
3. tavoitteiden kansallinen saavuttaminen: 
Tukesin rooli vahvana kansallisena suositte-
lijana lienee oikea. 

SM, pelastusosasto 16.2.2016 • Esko Koskinen, pelastus-
ylijohtaja, 

• Janne Koivukoski, valmius-
johtaja  

Sakari Kokko-
nen 
Eija Raasakka  
Martti Soudun-
saari 

Pelastusosasto suhtautuu myönteisesti ja 
tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista 

TEM, Työelämä- ja 
markkinaosasto, Kulut-
tajapolitiikka ja tekni-
nen lainsäädäntö 

23.10.2015 Tomi Lounema,  kaupallinen 
neuvos  

Pekka Iivari 
Eija Raasakka 

REILAn toimenpiteet ovat myös kansallisesti 
tarpeellisia, tukee hanketoimia mahdolli-
suuksiensa mukaan. 



 

 

Visit Finland 23.10.2015 • Kristiina Hietasaari, TK-
johtaja  

• Terhi Hook, Product De-
velopment Manager 

Pekka Iivari 
Eija Raasakka 

Visit Finlandin OF-hanke ja REILA tukevat 
toistensa toimenpiteitä ja hankkeiden väli-
nen yhteistyö tuo lisäarvoa. Yhteistyö mm. 
Visit Finland kärkihankkeiden ja aluetilai-
suuksien kautta. 

Matkailu- ja ravintola-
palvelut MaRa ry 

23.10.2015 Sami Hämäläinen, lakimies, 
varatuomari 

Pekka Iivari 
Eija Raasakka 

Jatkaa hyvin Lapin vahvaa roolia matkailun 
turvallisuuden kehittämisessä. REILAn toi-
menpiteet ovat myös kansallisesti tarpeelli-
sia, tukee hanketoimia mahdollisuuksiensa 
mukaan. 

YM, luonnonympä-
ristö/ 
biotalous, maastolii-
kenteen ja luonnon 
virkistyskäytön oikeu-
delliset kysymykset 

22.10.2015 
 
 

Markus Tarasti, ylitarkastaja Pekka Iivari 
Eija Raasakka 

Maastoliikennelain uudistamisen aikataulu 
on avoinna. Sovittiin, että lakimuutosten ja 
REILAn toimenpiteiden osalta pidetään yh-
teyttä jatkossakin. 

TEM, Elinkeino- ja in-
novaatio-osasto, 
ryhmä Vienti ja kv. in-
vestoinnit 

22.10.2015 • Nina Vesterinen, erityis-
asiantuntija (matkailu)  

• Virpi Suoninen, ylitarkas-
taja (Venäjä, Barents) 

Pekka Iivari 
Eija Raasakka 

REILAn toimenpiteet ovat myös kansallisesti 
tarpeellisia, tukee hanketoimia mahdolli-
suuksiensa mukaan. Nina on matkailuasi-
oissa Suomen edustaja EUn komission suun-
taan. Brysselin käynnit laitetaan myös hä-
nelle tiedoksi. 

Tukes, kuluttajaturval-
lisuus, oikeudelliset 
asiat 

22.10.2015 Pipsa Korkolainen, lakimies Pekka Iivari 
Eija Raasakka 

Hyvä, että tätä hanketta tehdään Lapissa, 
tulee vahvasti myös matkailija- ja yritysnä-
kökulma. Paitsi, että merkit saadaan maas-
toon, myös se miten tieto saadaan loppu-
käyttäjälle  
Kun ohjeistukset valmistuvat, Tukes voi lait-
taa linkityksen sivuilleen, jolloin käsitetään, 
että viranomainen vahvasti suosittaa. Hyvät 
käytännöt koetaan/tulkitaan velvoittaviksi.  



 

 

Suomen Latu ry 22.10.2015 • Eki Karlsson, toiminnan-
johtaja 

• Anne Rautiainen, asian-
tuntija 

Pekka Iivari 
Eija Raasakka 

REILA valmisteltu yhteistyössä, yhteistyö toi-
vottavaa, Suomen Ladulla on paljon osaa-
mista. Toive on, että ei mennä yliturvallisuu-
den puolelle, mikä on oikeasti turvallisuutta 
edistävä, tutkimusta taustalle. Ei näennäis-
turvallisuutta, esim. uimarantojen pelastus-
rengas.  

 
  


