
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Aihe:  Kuntakokous Pello 

Aika:   8.11.2016, 15.00–17.30  

Paikka:  Pellon kunnantalo 

Paikalla:   
1. Eero Paavo, Reittitoimikunta 

2. Ilmavirta Markku, Reittitoimikunta/ Pellon latu ja polku 

3. Lauri-Oja Tanja, Pellon kunta 

4. Pikkarainen Markku, Pellon kunta 

5. Uusitalo Tarmo, Metsäkeskus/ Pellon Ponsi 

 

Kestilä Sini, Metsähallitus 

Ollila Erkki, Metsähallitus 

Latvala Aleksi, MTI 

 

 

 Latvala kertoi alkuun REILAn ajankohtaiset asiat sekä esitteli kunnille 

tehtävän riskiperusteisen reittimerkintäsuunnitelman alustavan sisältörungon 

 Kunnan reittiasioista käytiin ajankohtaista keskustelua: 

o Kunnan alueella on useiden eri toimijoiden ylläpitämiä reittejä mm 

kunta itse, metsähallitus sekä kyläyhdistykset. Ylläpidon vastuiden, 

opastuksen sekä karttojen osalta on syytä tehdä yhteistä koontia 

o Keskusteltiin talvireittien riskeistä ja mikä ylipäätään on riski reitillä? 

Aikaisemmissa kokouksissa esillä ollut keskustan tuntuman 

kelkkareitin sula kohta on siirretty turvallisempaan paikkaan. Esille 

nousi muutamat tien ylitykset reiteillä sekä jyrkät laskut, näihin on 

myös tulossa muutoksia ja kiertoreittejä maanomistajien luvalla 

o Tehtiin katsaus Metsähallituksen ylläpitämään retkikartta.fi palveluun. 

Pellon kunnasta oli edustaja hankkeen järjestämässä retkikartta/lipas 

koulutuksessa ja kunnan reittejä lisäillään pikkuhiljaa järjestelmään, 

myös Lapin AMK opiskelijat tukevat tätä työtä. Retkikartassa näkyvä 

Valkeakosken polku on Metsähallituksen mailla mutta kunta ilmeisesti 

ylläpitää reittiä ja rakenteita? 

o Ritavaaran alueella on paljon huomioitavaa reittien osalta uuden 

yritystoiminnan myötä. Kaavoitus on vielä kesken. 

Suunnitteluvaiheessa tulee kiinnittää huomiota lähtöpaikkoihin sekä 

yrityksen että muiden reittien käyttäjien tarpeisiin 

o Yleisesti reittien lähtöpaikoilla ei taida olla opasteita 

o Reiteillä on samat opasteet kesät-talvet 

o Väylänvarren hiihtoladulla on karttoja risteyksissä 

o Travel Pello – Pellon kehitys mukaan ensivuoden kokouksiin 

suunnittelemaan kokonaisuutta ja tuomaan matkailun näkökulmaa 



 

o Tulisiko reiteillä merkata pelastus- ja paikannusmerkin lisäksi erillisiä 

pelastuspaikkoja joihin on helppo kulkuyhteys tai helikopterin 

laskeutumismahdollisuus? 

 Ollila ja Kestilä kertoivat Turvallisten ja asiakaslähtöisten reittimerkintöjen 

ohjeistuksesta 

o Kokemuksia ja näkemyksiä on koottu laajasti ympäri Lappia sähköisellä 

kyselyllä, haastattelemalla reiteillä kulkijoita sekä työpajoissa. Huomioon 

on otettu niin käyttäjien kuin reitin ylläpitäjienkin näkemykset ja tarpeet 

reittimerkinnälle  

o Syksyn aikana on kerätty myös asiakaspalautetta haamuretkeilijöiden 

avulla 

o Merkintäohjeistuksen mukaiset merkinnät tullaan pilotoimaan yhdellä 

reitillä hankkeen aikana. Kunnat voivat vapaasti ehdottaa omaa reittiään 

pilotoitavaksi kun haku aukeaa  

o Osana ohjeistuksen laadintaa kartoitetaan myös Ulkoilun ja liikunnan 

merkit SFS 4424 standardin päivitystarve  

o Yhtenäinen merkintäohjeistus huomioi vahvasti asiakkaan näkökulman ja 

palvelupolun  

 

 

 

 

 

Seuraava kokous Pellon kunnantalolla 15.2.2017 klo 15.00. 

 

Muistion kirjasi, 

 

Aleksi Latvala 

 

 

 

 

 

 


