
REILA, Ylläs -pilotin toimenpiteiden esittely: 
Opastekokonaisuus maastossa



Sport Resort Ylläs, ydinalueen viitoitus



Sport Resort Ylläksen ilmakuva.
Tavoitteena oli löytää sujuva ja turvallinen kulkutie reittien lähtöpaikoille ja helpottaa lähtöpaikkojen 
löydettävyyttä. Punainen viiva osoittaa kulkutien talvireittien lähtöpaikkaan. Sininen kesäreittien lähtöpaikalle 
metsän reunaan.



Hotelli Saagan etupiha. Viitta osoittaa kulkuväylän suunnan. 
Reittien lähtöpaikkoja on tässä tapauksessa kolme, tämän takia etäisyyttä ei ole tähän viittaan merkitty.



Viitat ohjaavat kohti reittien lähtöpaikkoja.



Viitat ohjaavat kohti reittien lähtöpaikkoja. Tolpan sijoituspaikassa huomioitu lumen auraus



Suojatie ohjaa turvallisesti parkkipaikan tien yli.



Suojatien jälkeen kulku ohjataan kevyen liikenteen väylää pitkin. Väylä on erotettu autoliikenteeltä sulkuvii-
valla ja liikennemerkillä.



Silta johdattaa pois parkkipaikalta.



Jalankulkijoita kevyen liikenteen väylällä.



Gondolihissin vieressä viitoitus ohjaa lumen aikana talvireittien lähtöpaikalle ja sulan maan aikana kesäreit-
tien lähtöpaikalle.
Tällä linjauksella vältetään yksi selkeä riskipaikka vilkkaan laskettelurinteen ylittäminen. Lisäksi näin saatiin 
talvireittien lähtöpaikka paremmalle paikalle.



Ylläksen huipulle menevän reitin viitta.

Kulkuväylä kesäreittien lähtöpaikalle kulkee maastosta erottuvaa sorapolkua pitkin. Kesäreittien lähtöpaikka 
metsän reunassa kuvan taka-alalla. Kuvan ottamisen jälkeen soramerkintä vielä parannettiin ja vanhat polut 
peitettiin.



Reittien lähtöpaikat

















Kesälähtöpaikan taulut pystytettynä.



Sport resort Ylläksen talvireittien lähtöpaikan viitoitus. Opastetaulujen ja viitan välillä on latukoneen men-
tävä väylä. Viittatolpan pituudessa huomioitu talvikäyttö.
Tolppaan kiinnitetty paikannusmerkintä, kaksikielinen 200x200mm



Reittien viitoitus, jatkuva reittimerkintä ja muut 
merkinnät



Isomman risteyksen, reittien solmukohdan, viitoitus. Viittatolpasta puuttuu vielä risteyskartta, jossa 
tärkeimpinä lähialueen reitit ja olet tässä -merkintä.

Ruskea väri: kesäreitit, hiihtoladut
Vihreä väri: luontopolut, joilla kiertosuunta
Sininen väri: Talvipolut: lumikenkäilyyn, kävelyyn, läskipyöräilyyn. Talvipolkujen kohdalla ei ole kesäreittiä, 
eli ne ovat käytössä ainoastaan lumen aikana.



Pienemmän risteyksen viitoitusta



Yllästunturin ja Keskisen laen välillä, kiirunankiepillä.

Vasemmalla reittimerkintämateriaalien testausta. Oikealla musta kierrätysmateriaalista valmistettu kom-
posiittimuovitolppa jossa oranssi heijastava reittimerkintä. Seuraavat tolppamerkinnät näkyvät sumussa 
taka-alalla. Reitti merkitty myös kiviin oransseilla kolmioilla. Taka-alalla näkyy myös moottorikelkkareitin 
“jätkänristejä”.



Reitin ensimmäinen maalimerkintä, oranssi kolmio, heti lähtöpaikan jälkeen. Oranssi kolmio on käytössä 
koko Ylläksen alueella. Kaikki reitit on merkitty samalla tavalla, erillistä värikoodausta ei ole käytössä. Merk-
kauskäytäntönä on, että merkiltä näkee aina seuraavan merkin. Avomaastossa, kivikossa jne, merkintöjä 
voidaan laittaa hyvinkin taajaan merkitsemään reitin täsmällistä kohtaa.



Kiirunankieppi -reitti.
Heijastava merkintä muovitolpassa.



Talvipolkujen apuviittoja. 

Lähtöpaikalta lähtee hiihtolatu ja talvipolku vieretysten. Pienen matkan jälkeen talvipolku erkanee omalle 
linjalleen. Näillä merkeillä kehoitetaan eri kulkutavat omalle reitilleen. Asennus 60mm muovitolpassa, tolppa 
asennetaan hankeen lumijalalla ja poistetaan kesäksi. Reittihuollon yhteydessä tarkistetaan asennukset.



Paikannusmerkintä



Paikannusmerkki Yllästunturin mastolla, kelkkareitillä. 
400x400mm, kolmekielinen, käyttö moottorikelkkreitillä. Tässä asennustapa myrskynkestävä: saman-
sisältöinen kyltti asennustolpan molemmilla puolilla.



Paikannusmerkki Yllästunturin huipulla, moottorikelkkojen parkkipaikalla . 
400x400mm, kolmekielinen, käyttö moottorikelkkreitillä. Tässä asennustapa myrskynkestävä: saman-
sisältöinen kyltti asennustolpan molemmilla puolilla.



Paikannusmerkki Ihmisen Rinki -nimisellä reittien lähtöpaikalla. 
200x200mm, kaksikielinen, käyttö muilla kuin moottorikelkkareiteillä. 



PAIKANNUSPISTE / LOCATION 

KÄYTTÖ 

- reitin käyttäjät, apua tarvitsevat

- pelastuslaitos, saku, heko, häke, raja ym.

- pelastustilanteet

- pelastusreittien ennakkosuunnittelu

SUUNNITTELU JA SIJOITTELUPERUSTEET 

1. Riskipaikat (esim. vaikeat reittiosuudet ja tuvat)

2. Risteykset

a. teiden ja reitin risteykset -> palvelee sakun kohtaamispaikkana, helppo sopia
b. reittien risteykset -> sama paikannuspiste palvelee molempia reittejä

3. Pitkien välien täydennykset (merkkiväli alle 1500 m)




