
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Aihe:  REILA riskienkartoitustyöpaja Kittilä 

Aika:   9.2.2016, 13.00–15.00  

Paikka:  Levin Paloasema 

Paikalla:  Hettula Veli-Matti, Kittilän kunta/Kideve elinkeinopalvelut 

Huttunen Jaakko, Kittilän kunta 

  Kiiskinen Jari, Levi Ski Resort/ Kide adventure 

  Koivisto Timo, Levi Nyt 

  Kuosmanen Kari, Lapin pelastuslaitos 

  Kuusela Mika, Kinos Safaris  

  Ojala Jorma, Lapin pelastuslaitos 

Pelkonen Janne, Levi Events 

  Seppälä Ari, Lapland Safaris 

  Seurujärvi Mika, Metsähallitus 

Takkunen Esko, Pro shop Levi/Immelkartano 

Törmänen Juho, Lapin pelastuslaitos 

Välilä Jouni, Levi Ski Resort  

Välimaa Lasse, Kittilän kunta 

Latvala Aleksi, MTI/Lapin AMK 

 

 

 

 Latvala esitteli hankeen taustat lyhyesti ja kertoi muut ajankohtaiset asiat 

hankkeen tiimoilta. 24.2 on Ylitorniolla kuntien yhteinen tilaisuus, jossa 

käsitellään pelastus- ja paikannusmerkintöjä sekä muita merkintöjä 

 Ojala nosti keskusteluun muutaman pelastustehtävän reiteiltä esimerkiksi. 

Hätäkeskuksen tekemä paikannus ei ole aina tarkka ja esimerkin tilanteessa 

heittoa oli ollut 18km. Lopulta paikannus oli tapahtunut kun eksynyt saatiin 

puhelimitse kiinni ja häneltä saatiin tieto viitasta ja paikannus onnistui 

 Myös käytössä olevat lukuisat erilaiset koordinaattijärjestelmät aiheuttavat 

sekaannusta ja koordinaattien muuntaminen toiseen muotoon saattaa aiheuttaa 

suuriakin virhemarginaaleja. Olisi pyrittävä käyttämään samaa järjestelmää 

vaikkei mikään varsinaisesti olekaan väärä 

 

 Talvireittien riskikartoitus tehtiin karttatyönä. Riskityöpajan tulokset kirjataan 

karttapohjille erikseen. Työpajan aikana keskustelua heräsi: 

o Hiihtolatujen osalta tulee kiinnittää huomiota valaistukseen, niin ettei 

jää pimeitä kohtia. Myös tunneleiden lumitilanne varsinkin 

alkutalvesta on ollut välillä hankala 

o Kelkkareiteillä varsinkin haastaviin paikkoihin, esim tunturin huipulle 

tulisi laittaa tiuhempaan merkkiä jotta reitti erottuisi myös hankalissa 

olosuhteissa. Kelkkailun osalta esille nousi myös Kittilän kirkonkylä 



 

sekä Levin keskustan alue, kelkkailua on jonkin verran pyöräteillä ym 

paikoissa joissa ei kelkoilla kuuluisi liikkua 

o Reiteillä on jonkin verran GSM katvealueita 

o Kittilässä toteutetusta risteysmerkintämallista on ollut 

pelastuslaitokselle hyötyä pelastustehtävissä ja paikantamisessa. Myös 

hiihtokeskuksen apu ja paikallistuntemus on ollut suuri apu 

o Ongelmia on tuottanut, että karttapohjissa näkyy vielä vanhoja 

käytöstä poistettuja reittejä. Tieto on mennyt kunnalta 

Maanmittauslaitokselle jonka materiaaleista pelastuslaitos on 

päivittänyt omat karttansa. Katsottiin, että vanhat reitit ovat poistuneet 

kohtuu hyvin maa-alueilta, mutta vesistöillä kulkeneet reitit vielä 

näkyvät 

o Levin latu/kelkkapalvelu sovelluksen kännykkäversiossa ei näy 

koordinaattia mutta tietokoneen ruudulla näkyy 

 

 Työpajan tulokset kirjataan puhtaaksi karttapohjille hankkeen toimesta, jonka 

jälkeen niitä voidaan käyttää lausuntokierroksella esimerkiksi 

ohjelmapalveluyrittäjillä ja harrastajaryhmillä. 

 

 

 

 

Seuraava kokous Levin paloasemalla 7.6.2016 klo 13.00 

 

 

Muistion kirjasi, 

 

Aleksi Latvala 


