
 
 

 

      

 
     MUISTIO 
 
 
 
Aika 27.9.2016 klo 10.00 – 12.00 
Paikka Sodankylä, kunnantalo 
Läsnä 

1. Harjula Marjo, Sodankylän kunta 
2. Kestilä Sini, Metsähallitus 
3. Koivumaa Vesa, MTI 
4. Mattila Marko, Sodankylän VPK 
5. Mäkitalo Ville, Sodankylän kunta 
6. Ollila Erkki, Metsähallitus 
7. Pesonen Ari, Sodankylän kunta 

 
   
Asia REILA, kuntatapaaminen 
 

Koivumaa esitteli reittikartoituksen, johon on kerätty internetin kautta saatavia 
tietoja sekä hyväksytetty Mäkelällä.  Reittikoonti lähetetään osallistujille 
tarkennusta varten. Koonnin tarkoituksena on tuoda esille reittikokonaisuus, jonka 
myötä kunta voi selkeyttää alueensa reitistöä.  
 
Riskiperusteisen reittisuunnitelman perusteet nostettiin esille sisältöluettelon 
muodossa. Tarkoituksena oli esitellä alustava sisältö, johon jokainen saa ottaa 
kantaa kuntakierrosten aikana. Palautteiden mukaan sisältöä suunnitellaan ja 
tarkennetaan. 
 
Erkki Ollila esitteli turvallisten ja asiakaslähtöisten opasteiden sisältöjä 
Metsähallituksen lähtökohdista. Tarkoitus on saada palautetta kunnilta tavoista, 
jotka soveltuvat mahdollisimman laajasti käytettäväksi eri alueilla. Metsähallituksen 
tulos tulee hankkeen aikana olemaan ohjeistus opasteista ja niihin liittyvistä 
sisällöistä. 
Asiaan liittyviä kommentteja löytyi seuraavasti: 
1. Reittien käyttö ja vaativuusasiat tulisi eriyttää luontoon liittyvästä tiedotuksesta, 

jolloin turvallisuutta voidaan korostaa  
2. Pilotoitavaa reittiä ei vielä olla päätetty, mutta reittiin liittyviä kriteerejä on 

alettu pohtia 
3. Asiakashaastateluja opastekokonaisuudesta on tehty kevään ja kesän aikana. 

Haastatteluvastauksia on saatu 94 ja internetkyselyn kautta 106 kappaletta. 
Koonti kyselystä tulee hankkeen jakeluun myöhemmin 



 

 

4. Reittien lähtöpisteiden löytyminen on asiakkaiden mielestä ollut usein 
haastavaa 

5. Opastekokonaisuudessa on tärkeää huomioida opasteiden, viittojen ja 
reittimerkkien sijoittelu, toistuvuus, sisältö, ulkonäkö, materiaali sekä 
käyttöajankohdat. Käyttöajankohdalla tarkoitetaan kesä- tai talvireittien 
käyttöä. Merkinnöillä tulisi voida osoittaa selkeästi reittien käyttötarkoitus niin, 
ettei ylläpitäjän tarvitse kerätä merkkejä pois eri vuodenaikoina 

6. Lähtöpisteiden infotauluissa voisi mahdollisuuksien mukaan olla lokero, johon 
voidaan tarvittaessa lisätä ajankohtaista tietoa reitin käytettävyydestä 

7. Reittien merkintätapoina voisivat olla symbolit tai värikoodit. Värikoodeja 
käytettäessä tulee huomioida kontrastit, jolloin merkinnät voidaan havaita 
paremmin 

8. Tieliikenteessä käytettävä merkintälogiikka tulee huomioida, sillä monella 
matkailijalla on kokemusta näistä merkinnöistä 

9. Reittimerkkien standardisointia varten pyritään Suomen standardisoimisliiton 
kanssa päivittämään merkit, joita tarvitaan eri reiteillä 

  
 
Seuraava kokous ti 24.1.2017 klo 10.00 Hotelli Luosto (mikäli mahdollista) 
 

 
 Muistion kirjoitti Vesa Koivumaa 
 
   

 

   


