
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Aihe:  REILA kesäreitit Inari 

Aika:   31.8.2016, 12.00-15.00  

Paikka:  Pelastuskeskus, Saariselkä 

Paikalla:  Harmanen Jukka, Lapin pelastuslaitos 

  Juntunen Vesa, Sogsakk Saamelaisalueen koulutuskeskus 

Kopf Alexander, Metsähallitus   

   

Latvala Aleksi, Lapin AMK/MTI 

Ollila Erkki, Metsähallitus 

 

 

 

 Latvala kertoi alkuun ajankohtaiset kuulumiset REILA hankkeesta 

o Esitys pelastus- ja paikannusmerkistä tieliikennelakiin jätettiin 

Liikenne- ja viestintäministeriölle toukokuussa 

o Pelastus- ja paikannusmerkistä, sen käytöstä ja ohjeistuksesta on käyty 

keskusteluja mm Kuntaliiton ja Suomen standardisoimisliiton kanssa. 

Tavoitteena saada sama merkki käyttöön kaikille maastoreiteille 

o Kunnissa aletaan tehdä seuraavaksi riskiperusteista 

reittimerkintäsuunnitelmaa joiden sisältö muotoillaan nyt syksyn 

kokouksissa. Alustava runko sisältää mm: yleisen kuvauksen kunnan 

reittien turvallisuudesta ja vastuista, kartat, reittien riskienkartoitus, 

reittien opastuskokonaisuus, pelastus- ja paikannusmerkkien sijoittelu 

maastossa 

o Reittitietojen ja karttojen ajantasaisuus ovat tärkeitä niin reittien 

käyttäjille, ylläpidolle kuin viranomaisillekin. Inarin karttoihin ja 

sähköisiin karttajärjestelmiin on hyvä tehdä laajempi katsaus eri 

tahojen kesken. Asia otetaan käsittelyyn hankkeen tulevissa 

tilaisuuksissa 

 Ollila kertoi REILA hankkeen yhtenäisestä reittimerkintäohjeistuksesta johon 

on kerätty tähän mennessä reittien ylläpitäjien näkemyksiä sekä käyttäjien 

kokemuksia. Yhtenäinen merkintäohjeistus on käsittelyssä kunnittain syksyn 

tapaamisissa 

o Käytiin keskustelua millainen opastustapa on hyvä. Milloin opasteessa 

on liikaa informaatiota ja milloin liian vähän? Käyttäjäkunta on laaja ja 

kaikki pitäisi huomioida 

o Pelastuslaitos, Harmanen: yhtenäiseen ohjeistukseen tulisi huomioida 

tilanne, kun A ja B pisteiden välillä on useampi reittivaihtoehto: 

asiakas tietää olevansa menossa A:sta B:n, mutta ei tiedä millä reitillä 

on. Metsähallituksen käyttämä reittien nimeäminen poistaa tätä 

ongelmaa osittain. 



 

o Reitin lähtöpisteen löytyminen on ollut ongelmana monessa paikassa. 

Myös hotellien ja välinevuokraajien tulisi panostaa asiakkaiden 

opastamiseen reiteillä kulkemiseen jne. 

 Inarin kesäreittien osalta ajankohtaista ovat Metsähallituksen uudet opasteet ja 

teemareitit Kansallispuistossa, osana koko puiston tuotteistamista. 

Uusimisprojekti on edennyt hyvin mutta on vielä vähän vaiheessa ja tässä 

vaiheessa noin kymmenkunta reittiä on merkitty maastoon. Tuotteistamista ja 

asiakastutkimusta on tehty yhteistyössä mainostoimiston kanssa. 

 Kesäreiteillä ei koettu olevan varsinaisia riskipaikkoja kuten talvireiteillä. 

 Kesäaikaan kuljetaan kuitenkin pidemmällä kansallispuistossa, jossa ei mene 

varsinaisia reittejä vaan ajansaatossa tulleita polkuja. Lähtökohtana nähtiin 

että kulkija joka niin kauas puistoon menee, osaa myös itsestään huolehtia 

ilman sen tarkempia merkintöjä, tuvilta toki löytyy mm. sijaintitieto. 

 Hankkeessa laaditut reittitaulukot sekä talvireittien riskienkartoitus lähetetään 

vielä osallistujille lausunnolle.  

 Seuraavassa kokouksessa käydään läpi reittitaulukon ja reittien ajantasaisuutta, 

riskiperusteista suunnitelmaa sekä katsaus yhtenäiseen 

reittimerkintäohjeistukseen 

 

 

Seuraava kokous Ivalon paloasemalla 25.1.2017 klo 12.00 

 

Muistion kirjasi, 

 

Aleksi Latvala 


