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REILA, riskit ja reittiensuunnittelu  
 
Alkuun käytiin lyhyt esittäytymiskierros. Tämän jälkeen käytiin läpi kokouksen ohjelma: tilannekat-
saus vuodelta 2016 ja vuoden 2017 kuntaprosessi sekä riskit ja reittiensuunnittelu. Tilannekatsauk-
sessa 2016 käytiin läpi asioita mitä kunnan kanssa on tehty mm. reitti- ja riskitaulukot. Lisäksi käy-
tiin aikaisemmissa kokouksissa esille nousseita asioita ja niiden ajantasaisuutta. Vuoden 2017 kun-
taprosessissa esiteltiin seuraavien kuntakokouksien teemat. Prosessin tarkoituksena on saada kun-
nille riskiperusteiset reittisuunnitelmat, joiden avulla kunta voi hakea esim. rahoitusta tai jatko-
hankkeita. 
 
Muut asiat 

 Puhuttiin, että reiteistä oleva ”vuosikello” pitäisi saada muidenkin kuin vain tekijöiden tie-
toon 

 Kunnan alueella edelleen reittejä joiden ylläpitäjää ei tiedetä 
o palaute tulee yleensä ensiksi kunnalle ja sitä yritetään ohjata oikeaan paikkaan 

 Kunnan sivuille voi jättää palautetta sekä matkailuinfoon 
o siihen pyritään reagoimaan mahdollisimman pian 
o QR-koodin käyttöä palautteenannon helpottamiseksi, voitaisiin harkita kunnan rei-

teillä  

 Moottorikelkkareiteillä varsinkin ongelmana kuntarajan ylittävät reitit 
o omatoimikelkkailijalla ei ole välttämättä tietoa, että naapurikunnan puolella kul-

keva reitinosa ei olekaan ylläpidetty tai yhtä hyvässä kunnossa 
o tähän ehdotettiin moottorikelkkareittiluokitusta, jossa luokitus olisi A:sta C:hen.  

 A = hyvä 



 

 

 B = keksinkertainen 
 C = huonokuntoinen 

 Vesiretkeilyreitti yhteistyössä Metsähallituksen kanssa on suunnitteilla ensi vuodelle 
(2018) 

o mahdollisesti hankkeelle haetaan rahoitusta EU:lta 
o Kapsajoki- Louhinen välille kalastusmatkailureitiksi 
o se olisi tarkoitus kulkea kanootilla 

 Maanmittauslaitoksen kartoissa näkyy edelleen reittejä, jotka eivät ole enää käytössä tai 
ne menevät väärästä kohtaa 

o kenen vastuulla ilmoittaa ne poistettavaksi, jos ei ole kunnan ylläpitämistä reiteistä 
kyse 

o ongelmana, että monet mobiilikarttasovellukset käyttävät maanmittauslaitoksen 
karttoja 

 
Riskit ja reittiensuunnittelu 
Seuraavaksi esiteltiin sähköinen reittikorttimalli ja riskityökalu. Niiden tarkoitus on olla kunnille 
työkaluja, joiden avulla pystytään laatimaan riskiperustainen reittisuunnitelma. 
 
Sähköinen reittikortti (Lipas) 
Kokouksessa esiteltiin Lipas-tietopankki, johon kunnat voivat lisätä ylläpitämiään reittejä. Se on 
kunnille suunniteltu tietojärjestelmä, jossa pystytään mm. hallinnoimaan reittejä.  Lippaan kautta 
reitit on mahdollista saada myös näkyviin Metsähallituksen ylläpitämään Retkikarttaan. Kunnat 
voivat laittaa Lippaaseen lisäämiinsä reitteihin lisätietoja niin sanotun reittikortin tapaan.  
 
Riskityökalut 
Esiteltiin Metsähallituksen käyttämä riskityötaulukko sekä Matkailun turvallisuustyökalut sivus-
tolta löytyvä sähköinen riskienhallintatyökalu.  Hankkeessa on tarkoitus räätälöidä sähköinen ris-
kienhallintatyökalu soveltuvaksi reittien käyttöön. 
 
Keskustelua 

 Kunnan pitäisi kerätä reiteistä gpx-tiedot, jotka voitaisiin sitten syöttää Lipas-järjestelmään 
o vanhat tiedot eivät ole enää välttämättä ajantasaisia 

 Lippaasta löytyvät reitit eivät ole ajan tasalla 
o kunnasta ei tiedetty kuka on laittanut esimerkiksi yksityisten ylläpitämät reitit Lip-

paaseen 

 Lippaan karttatietoihin sekä reitintietoihin haluttaisiin esille myös kunnan käyttämät ris-
teysnumerot  

 Riskityökaluun haluttaisiin myös karttanäkymä, johon riskin sijainti olisi merkitty 
o hankkeen reiteille räätälöimään riskienhallintatyökaluun on tulossa kohta, johon 

voi merkitä riskin koordinaatit 
o selvitetään mahdollisuutta karttanäkymään 

 Keskusteltiin palaute/paikannusjärjestelmän tuomasta mahdollisuudesta riskienhallintaan 
o esim. huomioidaan samasta paikkaa tuleva, samanlainen palaute ja/tai vahingot -> 

näin löydetään mahdollisia riskejä  
o aineistoa voidaan käyttää riskikartoituksen tukena 



 

 

 Pelastuslaitoksen kannalta voisi olla hyvä, jos reitin riskikartoituksessa olisi myös informaa-
tio siitä mitkä ovat reitin pelastustehtävien kannalta tärkeitä asioita  

o esim. mistä menee huoltotiet, joilta voi olla helpompi päästä pelastuspaikkoihin 
o Pelastuslaitos mainitsi, että heidän olisi hyvä tietää reittien huoltoteiden kohdat 

 
 

Sovittiin seuraava kokous 9.5.2017 klo 12-15, Levin paloasema. 
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