
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Rovaniemen aloituskokous 

 

Aika:  ti 27.10.2015 klo 09.00 – 12.00 

 

Paikka: Rovaniemen kaupungintalo, Hallituskatu 7 

 

Läsnä: Juntunen Hely - Metsähallitus 

 Koivumaa Vesa – MTI 

 Lukkarinen Kari – Rovaniemen kaupunki 

 Luostarinen Jukka – Lapin Pelastuslaitos 

 Seurujärvi Markku – Lapin Safarit 

 Särkisaari Petri – Mapitare Oy 

 Turpeenniemi Petri – Lapin Pelastuslaitos 

 

 

Hanke-esittely (MTI) - Koivumaa 

 

Koivumaa avasi tilaisuuden ja käytiin lyhyt esittelykierros. Koivumaa avasi hankeen 
taustoja ja toimenpiteitä pp esityksen avulla. 

 Päätoimijat MTI (hankehallinnointi), pelastuslaitos (pelastus- ja paikannusmerkinnät) 

ja Metsähallitus (asiakasturvallisuus ja ohjeistukset) 

 Muistiot tulevat olemaan julkisia ja ne liitetään osaksi hankkeen verkkosivua 

 Hankkeen nettisivuista tulee hankkeen aikana tietopankki www.reittimerkinnät.fi 

 Kuntaprosessi sisältää seitsemän (7) kuntakohtaista tapaamista ja ainakin kaksi Lappi 

tason tapaamista. Toinen tehdään Itä- ja toinen Länsi-Lapissa. Tapaamisten 

painopiste alussa on tilannekuvan ja verkoston luonti, josta syvennytään riskien 

kautta reittimerkintöihin 

o Sama runko kaikilla joskin painopisteet saattavat vaihdella kunnittain 

 Esiteltiin työpajan aiheet 

 

Kokouksessa ei tehty työpajaa, sillä keskustelua oli paljon ja tämän kautta kaikki asialistalla 

olleet asiat käsiteltiin sujuvasti.  

 

Metsähallitus – Hely Juntunen 

 

Juntunen esitteli Metsähallituksen organisaation. Lapin Luontopalvelut toimii neljässä 

prosessi ja luonnon virkistyskäytön prosessi on Lapissa jaettu kolmeen osaan: Tunturi-Lappi 

(puistonjohtaja Pekka Sulkava), Pohjois-Lappi (puistonjohtaja Pirjo Seurujärvi) ja Peräpohjola 

(puistonjohtaja Hely Juntunen). Metsähallituksella on vireillä Rovaniemen kaupungin kanssa 

yhteishanke, jossa pyritään alueesta tekemään tunnettu luontoliikuntakohde. Hankkeessa 

huomioidaan luonnon vetovoima, palveluiden saatavuus ja infrastruktuurin toimivuus.  

 

http://www.reittimerkinnät.fi/


 

Entisajan käyttäjä osasi liikkua luonnossa hyvin. Nykyisin korostuu esteettömyys, 

mobiiliteknologian käyttö, internet, reittien luokitukset ja esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvien 

henkilöiden huomioiminen.  

 

Ylläpito, viitoitukset, opasteet, asiakasinfo, asiakkaiden/käyttäjien osaaminen, erilaiset 

liikkumisen muodot, paikannukset, taukopaikat, pitkospuiden liukkaus, vieraskielisten 

opasteiden puute ja huolimaton tulenkäsittely ovat haasteina Metsähallituksen alueilla.  

 

Metsähallituksen opastekokonaisuuteen kuuluu seuraavia asioita: 

1. Luontoon.fi 

2. Luontokeskukset (asiakaspalvelu) 

3. Kohdealueiden esitteet 

4. Retkikartta.fi 

5. Teiden varsilla liikennemerkit ohjaavat reittien aloituspaikkoihin 

6. Lähtöopasteet 

7. Opasteviitoitukset 

8. Luontopolkutaulut 

9. Reittimerkit 

10. Paikkakoordinaatit maastossa 

11. Mobiiliopasteet 

Joissain tapauksissa ongelmaa on aiheuttanut asiakkaan käyttäytyminen, eli merkkejä ei olla 

katsottu laisinkaan.  

 

Metsähallituksen REISKA –paikkatietojärjestelmällä  dokumentoidaan kohteiden ylläpito, 

sijainti-, huolto-, korjaus-, ominaisuus- ja suunnittelutietoa.  

 

Opastetauluja on asetettu reittien lähtöpisteille, levähdyspaikoille ja luontopoluille 

yksittäisiin paikkoihin. Nykyään ollaan vähitellen siirtymässä kestäviin, metallisiin 

opasteviittoihin. Jonkin verran palautetta on joskus saatu puupohjaisten sopivuudesta 

paremmin metsämaisemaan. Metsähallituksen painopistealueita Rovaniemellä ovat tällä 

hetkellä Napapiirin retkeilyalue (kävijöitä noin 59 000/v), Auttiköngäs (kävijöitä noin 

24 000/v) sekä Kaihuavaara ja Kivalot (kävijöitä noin 7 000/v). Haasteena samoin kuin 

muillakin, on rahalliset resurssit.  

 

Palautejärjestelmä on organisaatiolla kunnossa. Vastaukset annetaan palautteen lähettäjälle 

mahdollisimman pian. Palautteet käsitellään kussakin puistoalueessa. Palautejärjestelmä 

auditoidaan määrävälein ja koonti palautteista tehdään. Lähinnä palautteet ovat laatuun 

liittyviä, opasteisiin liittyviä palautteita tulee paljon. Vahingonkorvauksiin on jouduttu 

erittäin vähän, joka tarkoittanee, että asiat ovat hyvällä mallilla. Keskustelussa kävi ilmi, että 

ulkomaalaisten lisääntyminen voi aiheuttaa vahingonkorvausvaateita. Asiakkaan vastuu 

omatoimiretkeilyssä on aina muistettava.   

 

Mapitare Oy – Särkisaari 

 

Särkisaari esitteli lyhyesti yrityksensä ja sen toiminnan. Yritys on luonut mobiilisovelluksen, 

joka ei tarvitse datasiirtoyhteyttä toimiakseen, jolloin älypuhelinten akkukapasiteetti kestää 

pidempään. Paikannus tapahtuu puhelimeen ladattavan kartan perusteella. Mikäli 

katvealuella onnettomuus tai vahinko tapahtuu, antaa sovellus tiedon tapahtumapaikasta 



 

heti, kun kuuluvuusalue löytyy. Sovellus on koekäytössä tällä hetkellä muutamilla 

Rovaniemen alueen yrityksillä.  

 

Lapin Pelastuslaitos - Luostarinen 

 

Luostarinen mainitsi alkuun, ettei Pronto –järjestelmästä voida takuuvarmasti saada tietoa 

siitä, mitkä tehtävät ovat kohdentuneet jollekin reitille.  

 

Ongelmana on yleensä henkilön itsensä tieto siitä, missä hän on. Asiakkaiden tulisikin saada 

ymmärtämään olinpaikkatiedon tärkeys. Reittimerkinnöissä tämä tulisi huomioida. 

Turpeenniemi korosti yhtenäisten merkintöjen tärkeys eri kunnissa.  

 

Pelastuslaitos suoritta riskienkartoitusta systemaattisesti ja varautuu näihin omalla 

tahollaan. Reittikarttojen ajantasaisuus tulisi huomioida tästä syystä. Lukkarinen kertoi 

vesireiteistä, jotka eivät ole virallisia, jolloin reittikartoista näitä ei löydy.  

 

Pelastuslaitokselle tulleet tehtävät ovat suurimmalta osin noin kymmenen (10) kilometrin 

päässä kaupungista. Tämä johtuu suurten ihmismassojen sumppuunttuessa lähinnä 

Napapiirin alueelle.  Alueella on paljon erilaista toimintaa, joka sijoittautuu pienelle alueelle. 

Kaupungin tarkoituksena on kaavoittaa lentokentän lähialueita ohjelmapalveluyritysten 

käyttöön, jo ka mahdollisesti helpottaa painetta alueella. Alueella vuokrattiin 

moottorikelkkoja ulkopuolisille, jotka aiheuttivat vaaratilanteita. Ongelmana lienee ollut 

puutteellinen opastus ajoreittien käytöstä tai liikennemerkkien noudattamisesta. Nykyään 

kelkkavuokrausta ei ole. 

 

Lapin Safareiden tekemä kartta Napapiirin alueesta on helpottanut Lapin Pelastuslaitosta. 

Keskustelussa kävi ilmi, että Koiravaljakko- ja porosafariyritykset ovat sekoittuneet eri 

reiteillä aikojen saatossa. Kaupunki suunnitteli ja teki reitit vuoden 2007 jälkeen, mutta 

tämän jälkeen toimintojen muuttuessa ja tarpeiden mukaisesti reitit itsestään sekoittuivat. 

Tästä syystä on pyrkimys löytää alueelta uusia alueita ohjelmapalvelukäyttöön.   

 

Napapiirin alueella haasteena on nelostien ylitys niin Napapiirin kohdalla, kuin 

valjakkoyritysten osalta muualla. Riski on huomioitu ja kaavoitusta on suunniteltu tämän 

mukaisesti. Nykyiset alikulkusillat eivät vastaa tarvetta. Yhteistyötä tehdään asian suhteen 

ELY-keskuksen kanssa. 

 

Muistion kirjasi Vesa Koivumaa 27.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 


