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1 Johdanto 

REILA -reittimerkintöjen turvallisuus, Pilottialueena Lappi 2015-2018 -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa 

maasto- ja ulkoilureittien luotettavuutta. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä tuotettiin opastekokonaisuuden 

suunnittelusta ohjeistus, joka toimii oppaana ulkoilureittejä ylläpitäville tai rakentaville tahoille. Ohjeistuk-

sen tärkeimmät teemat ovat turvallisuus ja asiakaslähtöisyys. 

Oppaan testaamista varten toteutettiin pilotointi Ylläksen alueella vuosien 2017-2018. Pilotoinnin tarkoi-

tuksena oli saada kokemusta ohjeistuksen mukaisen opastekokonaisuuden toteuttamisesta ja toimivuu-

desta. Ohjeistusta täydennettiin saatujen kokemusten ja palautteiden mukaan.  

Pilottikohteessa ei tehty varsinaisia reittien kunnostustoimenpiteitä vaan keskityttiin opastekokonaisuuden 

eli viitoituksen, reittimerkintöjen ja erilaisten opas- ja karttataulujen parantamiseen. Rakennetulla opaste-

kokonaisuudella pyrittiin ohjeistuksen mukaisesti vastaamaan kuluttajaturvallisuus velvoitteisiin. Lisäksi 

Ylläksen pilottikohteessa testattiin muutamia materiaali- ja rakenneratkaisuja.  

Vuonna 2017 suunniteltiin ja toteutettiin suurin osa toimenpiteistä. Kesällä 2018 tehtiin täydennyksiä pa-

lautteiden ja kokemusten perusteella. 

2 Pilottialueen haku ja valinta 

Pilottikohteen hakua varten laadittiin kriteerit, joiden perusteella kohdetta sai hakea:  

• Reitistö tai sen osa, jota käytetään vähintään kahteen eri liikkumismuotoon (esim. hiihto ja pati-

kointi), toinen sulan maan, toinen lumen aikana. 

• Reitistöllä on oltava käyttäjiä: hakemukseen liitettävä käyttäjämäärät tai arvio, sekä tieto siitä mihin 

arvio perustuu 

• Pilottikohteella tulee olla ainakin yksi lähtö- ja päätepaikka, risteyksiä ja taukopaikkoja 

• Ylläpitäjillä tulee olla henkilöresurssit opastekokonaisuuden yhteistä suunnittelua ja asennusta var-

ten. 

Lisäksi eduksi katsottiin: 

• Reitillä kaksi tai useampia ylläpitäjiä. Esimerkiksi valtio ja kunta, kunta ja kyläyhdistys jne. Ylläpitä-

jällä tarkoitetaan sitä tahoa, jonka vastuulla reitistön opastuskokonaisuus on.   

• Seuranta ja palautteen kerääminen mahdollista tulevaisuudessakin 

• Reitin monikäyttö. Useammat käyttömuodot katsotaan eduksi. Esimerkiksi: samaa reitistöä käyte-

tään pyöräilyyn, patikointiin, hiihtämiseen, lumikenkäilyyn. 

Pilotoinnin hakumahdollisuudesta tiedotettiin hankkeen postituslistalla laajasti. Hakemuksia tai ehdotuksia 

saatiin yhteensä 12 kpl. Hankkeen ohjausryhmä valitsi kohteen joulukuussa 2016. 
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3 Pilotoinnin vaiheet 2017 

3.1 Ylläksen matkailualue 

Alueen kuvaus Sport Resort Ylläksen pilottihakemuksesta. 

”Alueella risteävät sekä Pallas-Yllästunturin kansallispuiston, että Ylläksen matkailukeskuksen reitit ja 

siellä on vuosien varrella tapahtunut paljon eksymistapauksia, koska opasteet ja reittimerkinnät ovat olleet 

sekavia ja poikkeavia toisistaan. Reitistöllä on useampia ylläpitäjiä, mikä on osaltaan aiheuttanut sen, että 

opasteet ja reittimerkit ovat olleet erilaisia eivätkä noudata yhtenäistä logiikkaa. 

Alueella liikkuvat hiihtäjät, kävelijät, lumikenkäilijät, pyöräilijät, laskettelijat, Moottorikelkkailijat ja uusim-

pana ryhmänä myös talvipyöräilijät. Sport Resort Ylläksen lähtöpaikalta pääsee myös kahdelle teemoite-

tulle luontopolulle Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon.  

Sport Resort Ylläs (aikaisemmin tunnettu myös nimellä Iso-Ylläs) on yksi tärkeimmistä lähtöpaikoista Yl-

läksellä. Alueella on suuret paikoitusalueet, majoitusta noin 2 000 matkailijalle sekä ravintoloita ja kahvi-

loita ja Gondolihissin ala-asema. Lähtöalueena Sport Resort Ylläs on erittäin haastava. Retkeilijät eivät 

löydä helposti parkkipaikalta/majoitusliikkeistä reiteille ja alueella on niin monia reittejä, että on vaikea tie-

tää, mikä reitti on menossa mihinkin kohteeseen ja minkälaiselle retkeilijälle se on tarkoitettu. Päätepisteitä 

ovat mm. Kahvikeitaan laavu, Ylläksen huipulla sijaitseva Kammi -ravintola sekä Varkaankurun kota.” 

3.2 Pilotointireitit ja -kohteet 

Ylläksen pilotointialueeseen kuuluu sekä kesä- että talvireittejä. Varsinainen pilotointialue rajautuu Ylläs-

tunturin ja Keskisenlaen tuntumaan (kuva 1). Osa reiteistä kulkee Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa. 

Moottorikelkkareitin osalta alue on laajempi käsittäen reitit Äkäslompolon kylästä Yllästunturin yli Ylläsjär-

velle ja Luosun kautta takaisin Äkäslompoloon.  
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Kuva 1. Pilottialueen reitit ja lähtöpaikat (ei talvipolkuja). 
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Kesäreitit sisältävät erilaisia maastotyyppejä tunturikivikosta, pitkoksiin ja maastoautolla ajettaviin leveisiin 

kulku-uriin. Mukana on retkeilyreittejä, luontopolkuja ja maastopyöräilyreittejä. Kaikilla kesäreiteillä saa 

kulkea jalkaisin ja pyörällä ellei pyöräilyä ole erikseen kielletty. Talvella alueella on hiihtolatuja, talvipolkuja 

ja moottorikelkkareittejä. Ladut on tarkoitettu hiihtäjille ja moottorikelkkareitit moottorikelkkailijoille. Talvi-

polkuja voi ajaa pyörällä ja kulkea jalkaisin joko lumikengillä tai ilman. Osa talvipoluista huolletaan lanaa-

malla.  

Sport Resort Ylläksellä, Lännentiellä ja Ihmisen ringin vieressä sijaitsevat pilotoinnissa mukana olevat läh-

töpaikat. Lähtöpaikoille opastamisen parantaminen sisältyy pilotointiin. 

3.2 Pilottiryhmä ja pilotointiin osallistuneet 

Pilotointiprojektin ohjaamiseen koottiin työryhmä, jonka jäseniä olivat: 

• Johanna Koivumaa, Elinkeinojohtaja, Kolarin kunta 

• Teemu Mantovaara, Reittivastaava, Tunturi-Lapin vesi Oy 

• Mikko Virranniemi, Rinnetoiminnan johtaja, Iso-Ylläs Oy 

• Hanna Ylipiessa, Toiminnanjohtaja, Ylläksen matkailuyhdistys 

• Esa Tapojärvi, Palopäällikkö, Lapin Pelastuslaitos Kolari 

• Pekka Väliheikki, Palopäällikkö, Lapin Pelastuslaitos, Muonio 

• Jari Ylläsjärvi, Suunnittelija, Metsähallitus Lapin Luontopalvelut 

• Erkki Ollila, Erikoissuunnittelija, Metsähallitus Lapin Luontopalvelut 

• Sini Kestilä, Projektisuunnittelija, Lapin AMK / MTI 

Pilottiryhmä kokoontui 7 kertaa.   

Pilottialueen rakentaminen tehtiin kansallispuiston puolelle pääasiassa Metsähallituksen henkilöstön voi-

min ja puiston ulkopuolelle Kolarin kunnan ja Metsähallituksen toteuttamana. Pilottikohteen toimenpiteiden 

toteuttamiseen osallistuneet tahot on esitetty taulukossa 1. 

Työkuvaukset Tekijät 

Dokumentointi kesä/talvi kelkkareitit/talvipo-

lut/hiihtoladut/lähtöpaikat/maastopyöräilyrei-

tit/retkeilyreitit/luontopolut Joel Kauppinen 

Riskinarviointi kelkkareitille Esa Tapojärvi, Joel Kauppinen 

Riskinarviointi laduille Teemu Mantovaara, Joel Kauppinen 
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Riskinarviointi talvipoluille, retkeilyreiteille, 

luontopoluille ja maastopyöräilyreiteille Joel Kauppinen 

SRY lähtöpaikkojen suunnittelu ja riskinarvi-

ointi 

Joel Kauppinen, Mikko Virranniemi, Erkki Ol-

lila 

Lähtöpaikkataulurakenteiden suunnittelu, 

SRY rakenteiden muutoksien suunnittelu, 

hankintojen kilpailutukset Joel Kauppinen  

Suojatien ja sulkuviivan maalaus Arm Oy, Rovaniemi 

Ylikulkusillan toteuttaminen SRY-alueelle ja 

Ihmisen ringin lähtöpaikkataulurakenteiden 

toteuttaminen Tmi Keluver 

Lähtöpaikkataulurakenteet 

Taulurakenteiden rungot Lassen Metalli Oy, 

taulut Elfving Signum Oy, Normiopaste Oy. 

Pystytys Teppo Kumpula ja Joel Kauppinen 

Viittojen ja tolppien pystytys puiston puolelle 

(+ ihmisen rinki), reittimerkinnät Henri Arponen, Joel Kauppinen, Erkki Ollila 

Viittojen ja tolppien pystytys puiston ulkopuo-

lelle 

Teemu Mantovaara, Teppo Kumpula, Joel 

Kauppinen 

SOS-merkkien paikkojen suunnittelu Joel, Esa Tapojärvi, Pekka Väliheikki 

SOS-merkkien paikkatietoaineiston rakenta-

minen Joel Kauppinen 

SOS-merkkien asennus 

Teppo Kumpula, Teemu Mantovaara, Joel 

Kauppinen 

Karttatuotannot ja paikkatietoasiat Joel Kauppinen 

Lähtöpaikkataulut 

Joel Kauppinen, Erkki Ollila, Hanna Ylipiessa 

ja mainostoimisto Puisto 

Viitta-, merkki- ja taulutuotanto Elfving Oy 
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Maisemointi 

Joel Kauppinen, Teppo Kumpula, Erkki Ollila, 

koneurakointi Jaakko Niva 

Kaapelinnäytöt Tornionlaakson sähkö 

Konetyöt SRY-alueella Koneurakointi Jaakko Niva  

Rautakauppatavarat  K-Rauta Ylläs-Kolari 

Taulukko 1: Pilottikohteen toteuttamiseen osallistuneet tahot. 

3.3 Pilottialueen opastekokonaisuuden lähtötilanne 

Ylläksen alueen ulkoilureiteillä on viitoituksia ja reittimerkintöjä useiden vuosikymmenten ajalta. Viittoja ja 

merkintöjä ovat toteuttaneet ajan saatossa Metsähallitus, kunta, matkailuyhdistys ja yksityiset toimijat, ku-

ten matkailuyritykset.  

Maastossa on erikuntoisia puisia, muovisia ja metallisia viittoja. Reittimerkintöjä on tehty maalimerkeillä, 

merkkinauhoilla, puisilla merkkikepeillä ja jätkänristeillä sekä symbolikylteillä, kuten retkeilijän tai pyöräili-

jän kuvalla. Maastossa on jäljellä joidenkin poistettujen reittien merkintöjä, kuten sauvakävelyreittien viit-

toja. (Kuva 2.) 
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Kuva 2. Vanha viitta reitillä Kotamajalle ja opasteita ladulle ja lumikenkäreitille. Kuvat Metsähallitus Joel Kauppinen 
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Nykyisin reittien merkinnöistä vastaa kansallispuiston puolella Metsähallitus ja puiston ulkopuolella Kolarin 

kunta yhteistyössä matkailuyhdistyksen kanssa.  

Metsähallitus on uusinut viitoitusta kattavasti kansallispuiston puolelle. Pallas-Yllästunturin reittiviitoituksen 

viimeisin parantaminen tehtiin vuosina 2014-15, jolloin koko puiston alueen viitoitus uusittiin. Käyttöön va-

littiin metalliviitat ja terästolpat betonijalalla. Viittojen tekstit ja kuviot on printattu heijastavalle R1-liikenne-

merkkikalvolle. Kalvon perusväriksi valittiin ruskea, joka tieliikenteen merkeissä tarkoittaa luonto- tai kult-

tuurikohdetta. Vihreää väriä käytettiin ympyräreittien/luontopolkujen viitoitukseen ja valkoista väriä maas-

topyöräreittien viitoituksessa. Projektissa parannettiin vain risteysviittoja. Lähtöpaikkojen opasteita ja reit-

timerkintää ei uusittu. 

Kunta on uusinut viitoitusta ja toteuttanut viitoituksen kestopuisilla, jyrsityillä ja maalatuilla viitoilla. Viitoihin 

on naulattu metalliset kulkutapa- ja palvelusymbolit.  

Nykyisin sekä kunnan että Metsähallituksen käyttämä jatkuva reittimerkintä on maalattu oranssi kolmio, 

joka on käytössä kaikilla reiteillä. Useilla reiteillä on vielä vanhoja puisia tolppia reittimerkintöinä.  

Osa kunnan ylläpitämistä maastopyöräilyreiteistä on merkitty pyöräilijämerkillä. Metsähallitus käyttää 

maastopyöräilyreittien risteyksissä valkoista suuntaviittaa. Valkoinen erillinen viitta näkyy paremmin pyö-

räilijälle, jonka vauhti on kävelijää kovempi. 

Hankkeessa laadittu reittimerkintäohjeistus kehottaa suunnittelemaan alueen reittimerkintöjä kokonaisuu-

tena. Alueella oli ennestään hyväksi havaittuja ja laajasti käytettyjä käytänteitä, joita päätettiin jatkaa ja 

edistää pilotin aikana. Aikaisemmat kokemukset ja ylläpidolliset vaatimukset laajasta reitistöstä, ovat oh-

janneet mm. käytettävien materiaalien valintoja (metalliviitoitus) ja toimintatapoja (kesäreittien jatkuvan 

merkinnän yksinkertainen logiikka). 

3.4 Lähtöpaikat 

Ylläksellä on laskentatavasta riippuen kymmenkunta reittien lähtöpaikkaa, joissa on opastetauluja. Lisäksi 

maastossa on kansallispuiston opastustauluja. Vanhat lähtöpaikkojen taulut sisälsivät latu- ja retkeilyreitti 

-informaatiota kesä- ja talvikaudelle sekä kartan. Taulujen sesonkisisältö vaihdettiin kääntämällä saranoitu 

sivu. Kuvassa 3 näkyy esimerkki lähtöpaikkataulusta. 
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Kuva 3. Puisen opastetaulun rakenne on pettänyt lumikuorman alla. Rikkoutunut rakenne voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Kuva 
Metsähallitus Joel Kauppinen. 
 

Kuluttajaturvallisuuslain näkökulmasta lähtöpaikkojen informaatio oli puutteellista. Lähtöpaikkoja ei varsi-

naisesti oltu nimetty eikä niille ollut opastusta kuten esimerkiksi kunnollista karttaa, mistä niiden sijainnin 

olisi voinut nähdä. 

Sport Resort Ylläksellä talviajan ongelmana on ollut latujen ja talvipolkujen lähdön sijainti vilkkaan rinne-

alueen tuntumassa, jossa on myös moottorikelkkailutoimintaa. Etenkin rinteen ylittäminen hissin ala-ase-

man läheisyydessä aiheutti törmäysriskin hiihtäjien ja laskettelijoiden välillä. Lähtöalueella oli useita erilai-

sia opasteita, viittoja ja reittimerkkejä hyvin sekalaisesti sijoiteltuna ja siksi lähtöpaikan löytäminen oli haas-

teellista. Sport Resort Ylläksen läheisyydessä on Lännentien lähtöpaikka, jota kutsutaan myös murtsikka-

parkiksi. Lähtöpaikka on ollut lähinnä mökkiläisten käytössä, jotka tuntevat alueen. Lähtöpaikalla on ollut 

vanhat taulut parkkipaikan kulmassa, jossa latu laskeutuu sillalta alas.  

3.5 Riskinarvioinnit 

Reittien riskinarvioinnit tehtiin pilottialueelle lajikohtaisesti. Riskinarviointityön alueellinen kattavuus on laa-

jempi kuin pilottialueen reitit. Maastopyöräilyreittien osalta riskinarviointi kattaa koko lähtöpaikkakartan 
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esittämän alueen. Myös muiden lajien osalta riskinarviointi on ollut hankealuetta laajempaa lukuun otta-

matta moottorikelkkailureittiä. Kaikkia reittejä ei kuitenkaan ole käyty hankkeen puitteissa maastossa tar-

kastamassa vaan arviointityön apuna on käytetty hankkeeseen osallistuneiden paikallistuntemusta ja paik-

katietoaineistoja. 

Riskinarvioinnissa ei löytynyt vakavia puutteita, mikä oli odotettavaa, koska Ylläksen matkailualueella on 

kehitetty reitistöä jo vuosikymmeniä. Vuosien saatossa esimerkiksi hiihtolatuja on siirretty kulkemaan loi-

vempia linjauksia pitkin ja jyrkkiä mutkia on oiottu. Reittien yhteiskäyttö ja uudet lajit, kuten talvipyöräily 

tuovat kuitenkin uudenlaisia riskejä, joita ei välttämättä ole vielä osattu tunnistaa. Riskinarvioinnissa tes-

tattiin hankkeessa laadittua sähköistä reittienriskienhallintatyökalua ja siitä löytyvät tarkemmat riskien ku-

vaukset tallennettuna. Kuvissa 4 ja 5 on esimerkkejä riskeistä, joita Ylläksellä havaittiin. 

3.5.1 Retkeilyreittien riskit 

Tunnistetut riskit: 

• Eksyminen 

• Huonokuntoiset tai puutteelliset rakenteet 

• Omien taitojen tai olosuhteiden väärin arvioiminen 

• Monikäytön tuomat haasteet: kohtaamistilanteet 

Hankkeessa tehdyt toimenpiteet 

• Reittimerkintöjen parantaminen pilottialueen reiteillä 

• Lähtöpaikkojen ennakkoinformaation parantaminen: reittien vaativuusluokittelu ja opastetaulujen 

muun sisällön parantaminen 

• Rakenteiden kunto ja parantamistarpeet on reittien ylläpitäjien tiedossa. Parannuksia ei tehdä 

hankkeessa. 

3.5.2 Maastopyöräilyreittien riskit 

Tunnistetut riskit: 

• Eksyminen 

• Huonokuntoiset tai puutteelliset rakenteet 

• Yllättävät heitot reitillä 

• Kohtaaminen reiteillä 

• Pyörän hajoaminen 

Hankkeessa tehdyt toimenpiteet: 

• Reittimerkintöjen parantaminen pilottialueen reiteillä 
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• Suositus Kukastunturin ylittävän reitin kunnostamiseksi 

• Reittien vaativuusluokittelun parantaminen ja luokittelun selittäminen 

• Pyöräilyohjeistus lähtöpaikkatauluihin 

3.5.3 Maastohiihtoreittien riskit 

Tunnistetut riskit: 

• Jyrkät mäet ja mutkat etenkin jäisten latujen aikaan 

• Väärää puolta hiihtävät hiihtäjät mäkipaikoissa 

• Latukoneen kohtaaminen alikulkutunneleissa ja muissa näkemäestepaikoissa 

• Eksyminen 

• Omien taitojen tai olosuhteiden väärin arvioiminen 

Hankkeessa tehdyt toimenpiteet: 

• Jyrkän mäen ja pysy oikealla merkkien uusiminen 

• Lähtöpaikkatauluihin ohjeistuksen päivittäminen 

• Kellostapulinkurun lahojen reittimerkkitolppien vaihtaminen 

• Reittien vaativuusluokittelun parantaminen ja luokittelun selittäminen 

• Suositus konekuskien perehdyttämiseen 

3.5.4 Talvipolkujen riskit 

Tunnistetut riskit: 

• Kapea ura, jonka reunat ovat pehmeät -> pehmeään reunaan astuessa voi kaatua pyörällä 

• Kelkan kohtaaminen 

• Eksyminen 

• Olosuhteiden väärin arvioiminen.  

• Pyöräilijän vaatima tila ja lumen vaikutus reittien kunnostukseen -> esim. puiden oksat pitää poistaa 

korkeammalta kuin kävelijälle -> oksat voivat aiheuttaa esim. silmävammoja  

Hankkeessa tehdyt toimenpiteet: 

• Lähtöpaikkatauluihin ohjeistuksen päivittäminen 

• Reittien vaativuusluokittelun parantaminen ja luokittelun selittäminen 

• Suositus huoltoreittejä käyttävien ja reittien huoltajien perehdyttämiseen ja kelkkoihin 

• Suositus reittien kunnostukseen 
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Kuva 4. Tuiskunnut lumi voi tehdä reitistä odotettua hitaamman ja raskaamman. Kuva Metsähallitus Joel Kauppinen. 

 
Kuva 5. Sillan kaiteet käyvät matalaksi talvikelillä. Lumipatjan päältä on yli 2 m pudotus puroon. Kuva Metsähallitus Joel Kauppi-
nen. 
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3.5.5 Sport Resort Ylläksen ydinalueen riskit 

Tunnistetut riskit: 

• Jalankulkuväylän puute hotellilta lähtöpaikoille 

• Kulkureitti parkkipaikan läpi 

• Hiihtäjien ohjaaminen ladulle rinteen poikki 

• Hissin edustan portailta astutaan suoraan (huolto)tielle 

• Talvilähtöpaikalle vievä kulkuväylä: kelkkareitin risteys 

Hankkeessa tehdyt toimenpiteet: 

• Lähtöpaikoille opastettavan reitin linjaus pois rinteestä 

• Lähtöpaikkojen sijainnin muutos 

• Suojatie ja kevyen liikenteen väylä tarvittaviin paikkoihin 

• Kulku linjattiin uuden pienen sillan kautta turvallisempaan kohtaan 

• Viitoituksen parantaminen 

• Portaiden alapäähän suojatien merkit 

• Suositeltiin ylläpitäjälle kelkkareitin risteyskohdan parantamista: katveen aiheuttaman mutkan suo-

ristaminen, puiden raivaus, nopeusrajoitusmerkin siirto ja stop -merkkien parantaminen. Ylläpitäjä 

teki parannustyöt. 

3.5.6 Moottorikelkkailureittien riskit 

Moottorikelkkailureittien riskinarvioinnissa ajettiin läpi tiedossa olevat riski- ja onnettomuuspaikat, sekä 

pohdittiin mahdollisia syitä onnettomuuksille reitistön ja moottorikelkkailijan näkökulmista. Paikannusmerk-

kien sijainnit määritettiin riskien arvioinnin perusteella. Riskinarvioinnin havainnot on esitetty taulukossa 2.  

Sijainti Kuvaus paikasta Arvioitu riskin aiheuttaja 

Mk1 Siirtymärinteen ja kelkkarei-

tin risteyspaikka 

Kelkkareitti mäessä, voi olla huono näkyvyys 

tunturissa, sesonkina vilkas risteys 

Mk6 Silta yhteyskäytössä kelkko-

jen ja hiihtäjien kesken 

Kapea silta, kelkat eivät mahdu kohtaamaan, 

sillan yli ei näe vastaantulijoita 

Mk10 Pitkä suora jonka jälkeen 

isoja kumpuja 

Suoralla voi ajaa kovaa ja kummut voivat yllät-

tää kelkkailijan 
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Mk11 Jyrkkä mäki ja mutka, latu-

risteys 

Mäki ja mutka 

Mk21 Kumpuja ja mutkia Vaativa kelkkailumaasto 

Mk40 Jyrkkä mäki ylös tunturiin Jäisenä liukas, kelkka voi luisua mäen alas, tun-

turissa voi olla huono näkyvyys 

Mk41 Lyhyt suora Alkupäässä kylältä lähtevää kelkkailureittiä 

oleva ensimmäinen suora. Tässä vaiheessa ky-

lältä lähtenyt kokematon kelkkailija saattaa ha-

kea rajoja ja ajaa yli ajotaitojensa.  

Mk42 Laturisteys, jyrkät mutkat ja 

mäkinen maasto risteyksen 

tuntumassa 

Rajoittunut näkyvyys, sesonkina vilkas liikenne 

molemmilla reiteillä 

SRY talvi Talvireittien lähtöpaikan vie-

ressä oleva ladun ylitys 

Risteys katveessa, nopeusrajoitus voimassa 

vasta risteyksen jälkeen. Vilkas liikenne. 

Kaikki tienylityspai-

kat 

Tien ja kelkkareitin risteys Risteävä liikenne, tien ylittäminen kelkalla, nä-

kyvyys ja autoliikenteen nopeuden arvioiminen 

Taulukko 2: Moottorikelkkailureittien riskipaikat. 

3.6 Muut toimenpidesuositukset riskikartoituksien pohjalta 

Hankkeen aikana ei ollut mahdollista tehdä kaikkia riskikartoituksen perusteella ilmenneitä tarpeellisia toi-

menpiteitä. Seuraavat toimenpidesuositukset on kuitenkin hyvä tehdä alueella jo tehtyjen toimenpiteiden 

lisäksi. 

Kukastunturin ylittävän reitin heittojen tasoittaminen: 

Kukastunturin laen maastopyöräilyreitti on noin 2 m leveää sorastettua polkua. Tunturin laelta molempiin 

suuntiin alaspäin ajettaessa on helppo saavuttaa noin 40 km/h nopeus. Reitille on asennettu muutamia 

rumpuja rinteeltä valuvaa vettä varten. Rumpujen kohdalla on kumpu ja osassa paikoissa loiva mutka 

kummun kohdalla tai välittömästi sen jälkeen. Kumpujen heitot aiheuttavat pyörän hallinnan menettämisen 

vaaran. Suuririskiseksi tilanteen aiheuttaa se, että tasaisella sorastetulla polulla on kokemattomankin pyö-

räilijän helppo saavuttaa kova nopeus ja pyörän hallitsemisen tunne. 

Toimenpiteeksi suositellaan, että kumpujen yläreunan loiventamista tai kumpujen tasoittamista kokonaan. 

Reitin tasaisuus, leveys ja suoruus yhdistettynä viettävään alamäkeen nostaa reitin riskejä verrattaessa 
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kapeampaan ja enemmän mutkittelevaan polkuun jossa vauhti pysyy pienempänä. Samat ”vauhtiominai-

suudet” lisäävät riskejä myös monikäyttöä ajatellen. 

 

Talvipolkujen yhteiskäyttö huoltoreiteillä: 

Talvipolkuja on tehty huoltoreiteille esimerkiksi Kotamajan ja Tunturijärven reiteillä. Talvipolut ovat noin 

moottorikelkan levyisiä ja niissä ei yleensä mahdu ohittamaan ilman, että jompikumpi osapuoli poikkeaa 

umpihangelle. Osin vakiintuneena käytäntönä näyttää olevan, että moottorikelkka väistää umpiselle koh-

taamistilanteessa, mutta tämä ei välttämättä ole mahdollista esimerkiksi, jos moottorikelkassa on reki tai 

reitin reunalla on paljon puita.  

Reittien ylläpitäjien pitää pohtia yhtenäiset tavat huoltotehtävissä oleville moottorikelkkailijoille kohtaamis-

tilanteisiin ja heidän perehdyttämistä näihin tapoihin. Lisäksi suositellaan huoltoreiteillä liikkuviin moottori-

kelkkoihin oransseja vilkkuvaloja ja/tai huomioviiriä, jotka ovat käytössä jo useissa muissa hiihtokeskuk-

sissa. Tämä erottaa huoltotehtävissä olevat moottorikelkkailijat, tavallisista moottorikelkkailijoista ja paran-

taa yhteiskäyttöä. 

Talvipyöräilijöiden perehdytys: 

Talvipyöräily on nopeasti kasvava laji ja sen riskit eivät ole yleisesti tiedossa.  

Toimenpiteeksi suositellaan, että Ylläksen matkailuyhdistys/Metsähallitus viestii asioista yhteistyössä mui-

den pyöräilytoimijoiden kanssa. Viestintäkanavat esimerkiksi reittikartat, opastetut retket, pyörien vuokraa-

jien perehdytys, some. Sisältö voisi sisältää ainakin seuraavat asiat:  

• Lumiolosuhteet vaikuttavat reitin vaativuuteen ja raskauteen, uusi lumi, tuisku, loska, lämmin keli, 

pakkanen jne.  

• Reitin reunat voivat olla pehmeät -> pyörä kannattaa ajaa kovan polun reunaan ja laskeutua pyö-

rältä kovalle polulle 

• Välipala + lämpimät vaatteet + pyörätarvikkeet + puhelin ladattuna lämpimässä ja kuivassa tas-

kussa yms. 

• Yhteiskäyttö lumikenkäilijöiden ja huoltotehtävissä olevien moottorikelkkojen kanssa 

• Yleisimmät pyörien tekniset ongelmat ja niiden vinkit 

Latukoneiden ja muiden huoltolaitteiden kuljettajien perehdytys: 

Hankkeessa selvitettiin latukoneiden ja hiihtäjien kohtaamisen käytäntöjä. Tiedossa ei ole latukoneiden 

aiheuttaneen tapaturmia hiihtäjille tai muille kulkijoille Ylläksellä. Latukoneiden turvalliseen työskentelyyn 

on kiinnitetty huomiota mm seuraavilla käytännöillä:  

• Alikulkutunneleiden peilit näkemäestepaikoissa 
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• Latukoneissa varoitusvilkut 

• Latukoneet antavat äänimerkin näkemäestepaikkoihin ajaessa 

• Ladut huolletaan pääsääntöisesti aamuyöstä 

• Latukoneissa on toimintaohjeet tapaturmatilanteiden varalle 

Turvalliset käytännöt ovat kunnossa. Latukoneilla on vakiokuljettajat ja kuljettajien vaihtuvuus on vähäistä.  

Toimenpiteeksi suositellaan, että tehdään vakiintunut perehdytysohje uusille tai tuuraaville latukonekuljet-

tajille, jota vaaditaan noudattamaan. Lisäksi suositellaan kaikkien kuljettajien hallitsevan vähintään hätä-

ensiavun perusteet. 

4 Pilotin toimenpiteet 

4.1 Lähtöpaikat 

Pilotoinnissa rakennettiin kesällä 2017 kesä- ja talvilähtöpaikat Sport Resort Ylläkselle ja Ihmisen rinkiin 

sekä talvilähtöpaikka Lännentielle. Lähtöpaikkojen informaatiosisältö suunniteltiin hankkeessa laaditun 

reittimerkintäohjeistuksen mukaan. Kuvissa 6 ja 7 näkyvät sekä kesä- että talvilähtöpaikat. Ylläsjärven 

puolen lähtöpaikoille toteutettiin viitoitus ja turvallinen kulkuväylä Saaga -hotellilta lähtien. Matka Saaga 

hotellilta Sport Resort Ylläksen lähtöpaikoille on noin 800 m. Tauluja varten suunniteltiin ja rakennettiin 

kestävät ja yksinkertaiset taulutelineet. Telinekonseptin ideana oli yksinkertaisuus ja helposti saatavilla 

olevat raaka-aineet. Rakenteet todettiin siistinnäköisiksi ja funktionaalisiksi. Ihmisen ringin lähtöpaikalle 

tehtiin uudet lähtöpaikkataulut, joita varten rakennettiin lisäosa olemassa oleviin tauluihin (kuva 8). Samalla 

konseptilla on mahdollista myös rakentaa pienemmät telineet, jolloin rakentamis- ja pystyttämistyö helpot-

tuu ja kokonaishinta pienenee. Hyvien kokemusten perusteella rakennettiin lisäksi kolme uutta lähtöpaik-

kaa kesällä 2018. 
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Kuva 6. Sport Resort Ylläs kesäreittien lähtöpaikka. Viitoitus, infotaulut, lähialueen opastus selkeän polun avulla. Kuva Metsähal-
litus Erkki Ollila. 

 
Kuva 7. Sport Resort Ylläs talvireittien lähtöpaikka. Kuva Metsähallitus Erkki Ollila. 
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Kuva 8. Ihmisen ringin taulun lisäosa. Uudessa osassa kesäreittien taulut, vanhassa talvireittien taulut. Kuva Metsähallitus Erkki 
Ollila. 

4.2 Sport Resort Ylläksen ydinalueelle tehdyt toimenpiteet 

• Viitoitus kohti lähtöpaikkoja hotelli Saagalta ja parkkipaikalta, 2017 

o Parannettiin 2018 

• Lähtöpaikoilla oleva reittien viitoitus 

• Lähtöpaikkataulut 

o Palaute oli hyvää  hankittiin kolmen lähtöpaikan taulut rakenteineen 2018 

• Parkkipaikan päädyn infotaulu ja viitoitus 

• Sorastus, jolla ohjataan lähtöpaikalle ja siitä reiteille 

• Taulujen ympäristön kevyt maisemointi 

• Huippureitin merkintä ja viitat 

• Kevyen liikenteen väylä Sport Resort Ylläksen parkkipaikalle (erotettu viivalla ja liikennemerkillä) 

• Ylikulkusilta ojan yli liikekeskuksen edustalle muuntamokopin viereen 

• Suojatie parkkipaikan liittymään 

• Aloite Lapin ELY:lle suojatien maalaamisesta Saaga -hotellille menevän laskijantien risteykseen. 

Suojatiemaalaus toteutettiin kesällä 2018 ELY:n toimesta. 

• Puiden poistaminen moottorikelkkareitin ja talvipaikalle menevän reitin risteyksestä 

• Moottorikelkkareitille liikennemerkit ydinalueen kohdalle. 

• Vanhat opasteet poistettiin 
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4.3 Huippureitti Sport Resort Ylläkseltä 

Aiemmin merkitty reitti huipulle Sport Resort Ylläkseltä lähti nykyisen kesälähtöpaikan tuntumasta ja kulki 

metsässä luontopolkua pitkin kierrellen lähelle puurajaa, josta se erkani tunturiin. Suurin osa huipulle kä-

velevistä ihmisistä ei käyttänyt tätä kulkijalle epäluonnollista reittiä vaan he lähtivät suoraan huippua kohti 

joko huoltotietä tai rinteitä pitkin. Suoraan huipulle mentäessä kulkija päätyy rakkakivikkoon. 

Hankkeessa merkittiin uusi reitti huipulle kulkemaan huoltotietä pitkin, jota kuljetaan muuten pääasiassa 

mönkijällä. Huoltotietä käyttää eniten hissin yläasemalle ja ravintolaan kulkeva henkilökunta, joten työlii-

kenne on vähäistä. Vastaavanlaisissa olosuhteissa oleva ulkoilureitti on käytössä esim. Rukatunturilla. 

Reitille maalattiin oranssit jatkuvat reittimerkinnät tolppiin, puihin ja kiviin sekä tehtiin viitoitus. Tunturissa 

reitti kulkee pääsääntöisesti lumiaidan vierustaa. Noin puolet reitistä arvioitiin vaativaksi jyrkkyyden takia. 

Loppuosa on keskivaativaa. Reitti on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sulan maan ajalla, joten reitin 

alussa oleva viitoitus poistetaan/peitetään talven ajaksi. 

Huippureitti risteää alamäkiajoreitin kolmessa kohdassa. Risteyskohtien merkitsemistä varten hankittiin 

varoitus- ja risteysmerkit. Merkkien asennuksesta huolehtii hiihtokeskusyhtiö, koska ne sijaitsevat rinne-

alueella ja ne on poistettava aina talven ajaksi. 

4.4 Jatkuvat merkinnät ja viitoitukset 

Ylläksen alueen jatkuvissa merkinnöissä on käytetty yksinkertaista mallia, eli kaikki reitit on merkitty sa-

manlaisella ja -värisellä merkillä, oranssilla kolmiolla. Merkintätapa on huolellisesti tehtynä toimiva hyvän 

kontrastin ansiosta ja laajassa reitistössä myös kustannustehokas. Jatkuvien merkintöjen parantamisessa 

päädyttiin käyttämään pääosin samaa tapaa kuin aiemmin. Vaativammissa tunturiolosuhteissa näkyvyyttä 

parannettiin merkintätolpin. 

Jatkuvia merkintöjä parannettiin Kiirunankiepin ja Sport Resort Ylläksen lähistöllä. Tunturissa ne toteutet-

tiin kierrätysmuovitolpilla, missä on oranssi heijastava tarra tolpan ympärillä, joka näkyy joka suunnasta 

(kuva 9). Tolppien väli on noin 40 m. Vanhat puiset, osin lahonneet merkkitolpat poistettiin. Muualla jatku-

vat merkinnät on toteutettu maalaamalla puihin ja kiviin oransseja kolmioita merkintämaalilla. 
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Kuva 9. Kierrätysmuovitolppa ei lahoa. Ympäri teipattu heijastin näkyy joka suuntaan. Kuva Metsähallitus Joel Kauppinen. 
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Viitoitus yhtenäistettiin paikoissa, joissa oli aikaisemmin sekaisin puu- ja metalliviittoja. Erilaiset varoitus-

merkit, kuten esim. risteysmerkit asennettiin riskiarvioinnin perusteella koko pilotin alueelle.  

Kellostapulinkurusta poistettiin ”lumivyöry”-merkki ja tehtiin suljettava suljettu –kyltti, millä koko latuosuus 

voidaan sulkea helposti, mikäli lumivyöryriski sitä edellyttää.  

4.5 Paikannusmerkki 

Hankkeessa laadittu paikannusmerkki (kuva 10) sisältyy uuteen, vuonna 2020 voimaan tulevaan tieliiken-

nelakiin. Merkkiä kokeiltiin hankkeessa noin 50 kilometrin pituisella moottorikelkkareitillä. Kokeilua varten 

Kolarin kunta haki liikennemerkin kokeiluluvan Liikenne- ja viestintäministeriöstä.  

Paikannusmerkin tarkoitus on auttaa moottorikelkkailijan tai muun liikkujan sijainnin paikantamisessa ja 

hätäilmoituksen tekemisessä. Sen lisäksi merkkejä on mahdollista käyttää esimerkiksi pelastuslaitoksen 

ja sairaankuljetuksen tai helikopterin kohtaamispaikkoina. (Kuva 11.) Merkistä on hyötyä myös pelastus-

reittien ennakkosuunnitteluun.  

 
Kuva 10. Uusi paikannusmerkki auttaa nimensä mukaisesti avun tarvitsijan paikantamisessa. 
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Kuva 11. Moottorikelkkareitin ja retkeilyreitin paikannusmerkit. Paikannusmerkki sisältää WGS84-koordinaattitiedot 112-sovellusta 
vastaavassa muodossa, mitä hätäkeskus yleisesti käyttää. Kuvat Metsähallitus Joel Kauppinen. 

Pilottialueen paikannusmerkkiä sijoiteltiin riskiperusteisesti seuraavasti (kuva 12.):  

1. Riskipaikat (esim. vaikeat reittiosuudet ja tuvat) 

2. Risteykset  

a. teiden ja reitin risteykset -> palvelee sairaankuljetuksen kohtaamispaikkana, helppo sopia 

b. reittien risteykset -> sama paikannuspiste palvelee molempia reittejä 

3. Pitkien välien täydennykset niin, että merkkiväliksi tulee alle 1500 m. 
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Kuva 12. Paikannusmerkin sijoitteluperusteet. 

Pilotin aikana ei ollut vielä tiedossa, miten ja minne paikannusmerkin paikkatieto tallennetaan ja mikä taho 

tietokantaa ylläpitää. Jotta tiedot olisi saatavilla hankkeen jälkeen koottiin merkkien tiedot taulukkoon ja 

vastaavat tiedot sisältävään tietokantatiedostoon. Tietokanta toimitettiin Maanmittauslaitokselle ja Hätä-

keskuslaitokselle tietokannan jatkotyöstämistä varten. 

Paikannusmerkin sijaintitiedot ja muut mahdolliset pelastusviranomaisten tarvitsemat taustatiedot tallen-

nettiin taulukkoon ja tietokantatiedostoon. Taulukon sarakkeissa on seuraavat tiedot: 

• id =>   juokseva numerointi 

• Kunta =>  merkin sijaintikunta 

• Paikka =>  paikan nimi tai jos paikan nimeä ei ole tai se on varattu, niin joku muu  

  yksilöivä tunnus  

• Lisätiedot =>  muu merkkiin tai paikkaan liittyvä tieto, esim. paras lähestymisreitti ja  

  HEKO-paikan tiedot 

• SAKU =>  Ambulanssi pääsee paikalle: 

NULL = ei ole tiedossa/ei merkitty 

0 = ei ole soveltuva paikka 

1 = soveltuu sekä kesällä että talvella 
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2 = soveltuu vain talvella 

3 = soveltuu vain kesällä 

• HEKO =>  Helikopteri pääsee paikalle: 

NULL = ei ole tiedossa/ei merkitty 

0 = ei ole soveltuva paikka 

1 = soveltuu sekä kesällä että talvella 

2 = soveltuu vain talvella 

3 = soveltuu vain kesällä 

• nearSAKU =>  Lähin SAKU-paikka id 

• nearHEKO =>  Lähin HEKO-paikka id 

• N_AstMinMm => Pohjoiskoordinaatit WGS84: Asteet Minuutit ja minuutin osat 

• E_AstMinMm => Itäiset koordinaatit WGS84: Asteet Minuutit ja minuutin osat 

• N_AstAaaa =>  Pohjoiskoordinaatit WGS84: Asteet ja asteen osat 

• E_AstAaaa => 0Itäiset koordinaatit WGS84: Asteet ja asteen osat 

Moottorikelkkareitillä paikannusmerkki on 400 x 400 mm kokoinen liikennemerkki. Paikannusmerkistä teh-

tiin 200 x 200 mm kokoinen versio retkeilyreiteille. Pilotissa niitä tehtiin 6 kappaletta lähtö- ja taukopaikoille. 

Kaikki reiteille lisätyt merkit ovat samassa tietokannassa.  

4.6 Testattavat materiaalit ja rakenteet 

Pilotissa testattiin reittimerkintä-, opastetaulu- ja moottorikelkkareittimerkintämateriaaleja. Testipaikkoja 

tarkasteltiin hankkeen puitteissa keväällä 2018. Jatkotarkastelut tehdään Metsähallituksen ja Kolarin kun-

nan toimesta. 

4.6.1 Komposiittitolppa ja heijastava tarra 

Tunturiin valittiin jatkuvaksi reittimerkintätolpaksi (halkaisija 50 mm) musta kierrätysmuovitolppa (Ekokem). 

Tolppiin liimattiin 75 mm korkea 180 mm pitkä heijastava liikennemerkkitarra. Tarrat liimattiin tunturissa 

kuiviin tolppiin. Tolpat on tuettu pystyyn kivillä tai lyöty maahan, jos se on ollut mahdollista. Myös teräksistä 

asennusjalkaa kokeiltiin rakkakivikossa. Tolppavalintaan päädyttiin muiden kohteiden kokemusten perus-

teella. Samaa materiaalia on käytetty tunturiolosuhteissa hyvällä menestyksellä esimerkiksi Saariselällä ja 

Pyhätunturilla. Näistä kohteista poiketen valittiin sirompi pyöreä malli kulmikkaan profiilin sijaan. Materiaa-

lilla on mm. erinomaiset sääolosuhteiden ja uv-säteilyn kesto-ominaisuudet eli odotettavissa on hyvin pit-

käikäinen merkintä. 
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Tunturiin tehtiin lisäksi erillinen tarratestitolppa (kuva 13). 50 mm tolppaan liimattiin sininen ja oranssi lii-

kennemerkkikalvotarra, valkoinen korkea liikennemerkkikalvotarra ja heijastavaa teippiä eri levyisiä soiroja 

(kuva x). Tarrat on liimattu kuivaan ja huoneenlämpöiseen tolppaan. Tarratestitolppa sijaitsee Yllästunturin 

ja Keskisenlaen välissä, missä kelkkareitti erkanee retkeilyreitiltä Yllästä kohti (67° 34.13 N, 24° 14.15 E). 

Tolppa on helppo käydä tarkastamassa talvella moottorikelkalla. Kesällä paikalle pääsee kävellen, pyörällä 

tai mönkijällä. 

Kuva 13. Tarratestitolppa Yllästunturin ja Keskisenlaen välissä. Kuva Metsähallitus Joel Kauppinen. 

Tarkasteltavia asioita jatkuvan merkinnän tolpissa: 

• Tarrojen pysyvyys 

• Tarrojen värikylläisyys 

• Tolpan värikylläisyys 

• Tolpan pystyssä pysyminen 

• Tolpan materiaalin säänkesto 

4.6.2 Taulurakenteet ja taulut 

Lähtöpaikoille suunniteltiin ja teetettiin metalliset taulurakenteet (liite 1). Rakenteiden suunnittelun lähtö-

kohta oli tukeva yksinkertainen rakenne, siro ulkonäkö sekä pitkäikäisyys. Rakenteet valmistettiin yleisesti 

saatavilla olevista materiaaleista, jotta tarvittaessa rakennetta voidaan myös laajentaa ja jatkaa neljättä 

taulua varten. 
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Taulujen jalat ja katos ovat pulverimaalattua terästä. Jalat on pystytetty 900 mm korkeisiin ja noin 120 kg 

painaviin betoniperustuksiin (kuva 14). Taulut ovat kantattua 3 mm paksua alumiinia, mihin on liimattu UV-

suojatut printit. Taulujen perustukset on alustettu kivituhkalla. Pystytyksessä tolpat on asennettu paikoil-

leen 3 mm tarkkuudella. Rakenteet sijaitsevat Sport Resort Ylläksen lähtöpaikoilla ja Lännentien lähtöpai-

kalla. Kuvassa 15 on kesäreittien lähtöpaikan taulut. 

Tarkasteltavia asioita taulurakenteissa:  

• Roudan vaikutus asetelmaan 

• Alumiinitaulujen eläminen mahdollisten routaliikkeiden mukana 

• Pintakäsittelyn kesto 

• Printin säänkesto 

 

Kuva 14. Taulujen pystytyksessä kannattaa käyttää konevoimaa. Kuva Metsähallitus Joel Kauppinen. 
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Kuva 15. Valmis lähtöpaikkataulu sisältää reitti-infon, kartan ja kulkuohjeita. Kuva Metsähallitus Joel Kauppinen. 
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4.6.3 Paikannusmerkki  

Paikannusmerkki on tieliikennelain kokeiluluvan mukainen, pienikokoinen (400x400). Testireitillä testattiin 

neljää eri kiinnitystapaa. Huippukiinnike valittiin pääasialliseksi kiinnitystavaksi, koska sen voi lisätä jo ole-

massa oleviin tolppiin ja siihen on helppo toteuttaa kaksipuoleinen merkki. Risteyspaikoissa on käytetty 

ruuveilla risteysviittarakennelmaan kiinnitettävää merkkiä ja perinteistä kyltin läpi ruuvattavaa kiinnitystä. 

Reitillä on myös muutama sähköpylvääseen ruuveilla asennettu merkki. Tunturissa on käytetty pikakiin-

nikkeillä olevia merkkejä.  

Paikannus-merkistä tehtiin pienempi, 200x200 -versio retkeilyreiteille. Näitä merkkejä asennettiin lähtöpai-

koille, retkeilyreittien taukopaikoille ja Kellostapulinkurun risteykseen. 

Paikannusmerkeissä tarkasteltavaa: 

• Merkkien näkyvyys ja luettavuus eri sää- ja lumiolosuhteissa 

• Merkkien kiinnitysten toimivuus eri tyyppisissä kohteissa (tienristeys, laturisteys, reitti, reittiristeys), 

etenkin tienvarsimerkeissä aurauksen vaikutus merkkiin 

• Pitkittäin asennetun merkin Mk27 (Luosun etapilla) näkyvyys verrattuna muihin merkkeihin 

• Merkkien sijoittelu korkeussuunnassa, esim. verrattain korkealle, tolpan päähän huippukiinnik-

keellä asennetun merkin tekstien luettavuus. 

• Pelastuslaitoksen kokemukset merkeistä 

4.6.4 Muovinen jätkänristi moottorikelkkareitillä 

Pilotin moottorikelkkareitillä testataan jatkuvana merkintänä muovista jätkänristiä (Ruotsin malli), johon on 

liimattu molemmin puolin palat Wurthin keltaista heijastintarraa (ECE 104 säännösten mukainen). Punaiset 

jätkänristit ruuvattiin itseporautuvilla ruuveilla suoraan sinkkitolppaan kiinni (kuva 16). Testipaikat ovat pai-

kannuspiste -merkkien Ylläs masto, Ylläs huippu ja Mk1 yhteydessä sekä talvilähtöpaikalla kohdassa, 

missä moottorikelkkareitti risteää ladun kanssa.  

Jätkänristeissä tarkasteltavaa: 

• Ristin kestävyys tunturissa ja alempana 

• Tykkylumen ja kuuran pysyvyys ja tarttuvuus muoviseen ristiin. Oletuksena on, että painavan tyk-

kylumikuorman alla muovi taipuisi ja tykky putoaisi pois päältä. 

• Näkyvyys verrattuna puisiin merkkeihin 

• Heijastinteipin näkyvyys ja kesto 

 



32 
 

Kuva 16.  Muoviset jätkänristit ruuvattiin suoraan sinkkitolppaan itseporautuvilla ruuveilla. Tunturissa paikannusmerkit on kiinni-
tetty pikakiinnikkeillä molemmin puolin tolppaa. Kuva Metsähallitus Joel Kauppinen. 
 

4.7 Paikannusmerkkien kartta viranomaisille 

Paikannusmerkkien paikkatietoja ei ole vielä toistaiseksi tallennettu sellaiseen tietokantaan josta ne saa-

taisi suoraan pelastusviranomaisten digitaalisiin karttoihin, esimerkiksi pelastuslaitoksen PEKE -järjestel-

mään. Merkkien tiedot tullaan tallentamaan Maanmittauslaitoksen osoitetietovarantoon, jonka rajapintojen 

kautta tiedot ovat saatavilla. 

Paikannusmerkinnän käytännön testausta varten hankkeessa tuotettiin Lapin pelastuslaitokselle pelastus-

karttasarja Ylläksen alueelta. Kartoista on tehty kesä- ja talviversiot lähtöpaikkataulujen pohjan mukaan. 

Kartat sisältävät paikannusmerkinnän lisäksi ulkoilureitit, moottorikelkkailureitit, huoltoreitit ja matkailuyri-

tysten käyttämät reitit.  
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5 Pilotin tavoitteiden toteutuminen 

5.1 Loppukatselmus 

Loppukatselmukseen osallistui 40 henkilöä. Katselmuksessa esiteltiin pilotissa tehdyt toimenpiteet Power-

Point -esityksellä, jonka jälkeen tehtyjä toimenpiteitä käytiin katsomassa maastossa. Katselmuksen jäl-

keen kokoonnuttiin palautteen antoa, kommentointia ja kysymyksiä varten. 

5.2 Kommentit loppukatselmuksesta 

Toimenpiteitä pidettiin onnistuneina ja toimivina. Toimenpiteiden riskiperusteisuutta pidettiin hyvänä 

asiana. Kehitysehdotuksia katselmuksessa nähdyistä toimenpiteistä: 

• toivottiin kilometrimäärää ydinalueen lähtöpaikoille opastaviin viittoihin 

o nyt pelkkä viitta antaa ymmärtää, että lähtöpaikka on siinä 

• lähtöpaikalle opastavat viitat eivät nyt näy, kokoa voisi suurentaa. 

• esitettiin ”lähtöpaikkaporttia”, joka näyttää minne pitää lähteä tai missä on lähtöpaikka 

o ajatus soveltuisi alueelle, koska pienet viitat eivät erotu kaiken muun joukosta 

• hotellien auloihin ja muhin vastaanottoihin selkeät opastukset esim. karttamuodossa 

• ehdotettiin viittoihin jokin heijastava/ilmoittava asia, jotta näkee/huomaa mitä seurata 

• valaistus voisi olla yksi tapa ohjata oikeaan suuntaan 

o jos tehdään uusi valaistussuunnitelma, niin kannattaa miettiä siinä vaiheessa. 

• internetosoite, esim. tauluissa mistä löytyy reitit, josta pääsee suoraan katsomaan mobiilin kautta 

reittejä 

o esitettiin kysymys, että miksi palauteosoitetta ei ole merkitty kännykkä-symbolilla? 

Kommentit otettiin huomioon 2018 tehdyissä korjaavissa toimenpiteissä: SRY ydinalueen viitat vaihdettiin 

suurempiin, lisättiin tekstein varustettuja viittoja, jotta oikea lähtöpaikka löytyisi. 

6 Pilotoinnin vaiheet 2018 

6.1 Pilottialueen palautteen keräys ja analysointi 

Lähtöpaikkojen tiedoissa on kerrottu palautteenantokanavat, joihin kävijät voivat jättää palautetta. Pilotti-

alueella on runsaasti monikäyttöisiä reittejä, jonka takia myös kävijöiden laskentaa parannettiin. Tarkempi 

tiedonkeruu ja tietojen analysointi mahdollistettiin hankkimalla monikäyttöisille reiteille kaksi kävijälaskuria, 

joiden laskennasta voidaan nähdä erikseen kävellen ja polkupyörällä liikkuvat kävijät. 
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Syksyllä 2017 ja keväällä 2018 kerättiin pilottialueelta palautetta. Palautteita kerättiin käyttäjähaastatteluin 

syksyllä 2017 ja keväällä 2018, sekä yrityshaastatteluin keväällä 2018. Lisäksi toimenpiteitä arvioitiin pi-

lottiryhmässä ja toteuttajien omien havaintojen perusteella. Palautteiden perusteella reittien opastamisen 

laatu ja luotettavuus on selvästi parantunut alueella. Joitain yksittäisiä kehityskohteita kuitenkin löytyi. 

6.2 Parannukset palautteiden perusteella 

Seuraavassa on listattu keskeisimmät kehityskohteet palautteiden perusteella.  nuolen jälkeen tehty kor-

jaava toimenpide 

Sport Resort Ylläksen ydinalueella oleva viitoitus kohti reittien lähtöpaikkoja: 

• viitat liian pieniä, etenkin talvella jääkerros peittää viitan 

o  Vaihdettiin isommat viitat ja isompi fontti 

• selkeyttä kesä- ja talvireittien viittoihin 

o Viittoihin lisättiin symboleja sekä selkeämmät tekstit: esim. ”ladut ja talvireitit” jne. 

Talvireittien merkintä: 

• ollut puutteita, polun jatkuvuus risteysalueilla ei ole ollut selkeää 

o  Varmistettiin että reittien huoltajat ottavat talvipolkujen lisämerkinnät käyttöön 

Lähtöpaikkojen opastetaulut ja rakenteet: 

• Talvireittien lähtöpaikan tauluja peittää usein ohut jääkerros. Isompi kirjasintyyppi näkyisi parem-

min myös jään läpi. 

o  Karttatauluun vaihdettiin isommat fontit. 

• Rakenteiden konsepti todettiin toimivaksi, silmämääräisten tarkastusten perusteella rakenteet py-

syivät liikkumatta, printit ja pintakäsittely haalistumatta. 

o  Toteutettiin kolme uutta lähtöpaikkaa, sisältäen rakenteet, taulut, viitoituksen ja paikan-

nusmerkinnän. 

Pilotoinnissa tuotetun materiaalin ja Ylläksen alueen viestintämateriaalien synkronointi: 

• Lähtöpaikkojen löydettävyyttä on pyritty edelleen parantamaan Ylläksen matkailuyhdistyksen toi-

mesta, painamalla aluekarttoja joissa lähtöpaikat ovat numeroituna. 

o  Näkyvyyden ja tunnistettavuuden parantamiseksi ideoitiin pyöreä lähtöpaikan tunnus, 

joka asennetaan maastoon lähtöpaikan viittatolpan päähän. Näin lähtöpaikat ovat tunnis-

tettavampia ja istuvat paremmin koko alueen markkinointiviestintään 
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7 Pilotissa tuotetut aineistot 

Pilotissa laadittiin kuluttajaturvallisuuslain mukaiset lähtöpaikkataulut. Niiden ilme on tehty Ylläksen brän-

din mukaan. Pilotissa tuotettiin myös kuvamateriaalia lähtöpaikan tauluihin. Kuvat on piirtänyt Metsähalli-

tuksen Anna Pakkanen ja ne ovat käytettävissä maastoreittien lähtöpaikkatauluissa.  

 

Esimerkit lähtöpaikantauluista ja piirroskuvista ovat reittimerkinnat.fi sivustolla. 

8 Kustannusarvioita suunnitteluun 

Pilotoinnin perusteella tehtyjä hinta-arvioita kustannuksista. Alv 24% sisältyy hintoihin. 

Lähtöpaikan rakenteet, sisältää yhden opastetaulurakennelman ja viitoituksen tarvikkeineen: 
Koko lähtöpaikka, materiaalit yhteensä                   2 162,20 €  

Lähtöpaikan infotaulut ja rakenteet, 1kpl                         1 705 €  

Teräskehikko                         1 215 €  

Betonijalat                            150 €  

printit 3x110€                            330 €  

Muut tarvikkeet                              10 €  

  
Lähtöpaikan viittaryhmä, 1 kpl, sis:                            457 €  

8 viittaa (arvio)                            272 €  

Tolppa 90mm ja perustus                              90 €  

Kiinnikkeet ja tarvikkeet                              65 €  

Paikannusmerkki                              30 €  

  
+ Asennus 

 
Konetyö, asennukseen, noin.                            300 €  

Työaikaa                        7 tuntia  
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Kuuden viitan viittaryhmä risteykseen: 
Viittaryhmä                      275,00 €  

Viitat (6kpl)                      204,00 €  

Tarvikkeet                        21,00 €  

Tolppa                        36,00 €  

Betonit                        14,00 €  

  
+ Asennustyöt, maastosta riippuen.                        2 tuntia 

  

Reittimerkintä avotunturissa, materiaalina kierrätysmuovitolppa jossa heijastintarra. Asennus 30 m välein 
yhden kilometrin matkalle: 

Reittimerkintä muovitolpalla, 1 km 200,00 €  

Tolpat, kierrätysmuovi á 5,5 € 5,50 €  

Heijastintarrat 0,50 €  

+ Asennustyöt 15 tuntia  
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Liitteet: 
Liite 1. Taulurakenteiden piirustukset 
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