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Aihe:  REILA Kittilä kokous 
Aika: 9.5.2017 klo 12-14 
Paikka: Levin paloasema  
Paikalla:  
 Kinnunen Jari, Kittilän kunta 
 Rantakokko Tuomas, Lapin pelastuslaitos 
 Seppälä Ari, Lapin Safarit 
 Välimaa Lasse, Kittilän kunta 
  

Kestilä Sini, MTI/Lapin AMK 
   

 
Lipas 

• Kesäreitit on syötetty Lippaaseen 
o Talvireittejä puuttuu 

• Maastopyöräreitit eivät näy retkikartassa, vaikka Lippaassa tieto, että saa näyttää 
o Lipas projektipäällikkö Kirsi Vehkakoski on luvannut selvittää asiaa 

• Kaikkia pistekohteita ei pysty merkitsemään Lippaaseen 
• Olisiko Lippaaseen mahdollista saada myös ilmakuva? 

 
Mikko Poukkanen opinnäytetyö on ELY-keskuksen ja REILA –hankkeen toimeksianto, jossa päivite-
tään ELY-keskuksen vuoden 2011 julkaisemaa selvitystä Lapin alueen moottorikelkkareiteistä ja –
urista. 

• Poukkanen on kysellyt tietoja sähköpostitse 
• Metsähallituksen suunnittelija Samuli Niskala on myös kysellyt samoja tietoja 
• Kinnunen mainitsi, että moottorikelkkareiteistä ja niiden pistetiedoista löytyy dataa 

o Poukkanen voisi kerätä tarvitsemansa niistä 
 

Suomen Ladun tekemä Monikäyttöselvitys on luettavissa www.reittimerkinnat.fi kohdassa mate-
riaaleja. 
  
Tukesin vaatii Kuluttajanturvallisuuslain mukaan riskikartoitukset ja turvallisuusasiakirjat kaikilta 
maastoreiteiltä. Hankkeessa reiteille räätälöidyn ReilaRiski-riskienhallintatyökalun avulla pysty-
tään riskikartoittamaan sekä samalla dokumentoimaan reitit ja niiden riskit. 

• yrittäjille turvallisuusasiakirjojen laatiminen on tuttua 
o yleensä laativat ne tarjonnassa olevista ohjelmista ja jos niihin sisältyy reittejä niin 

samalla myös niistä 



 

 

o Reittejä käyttävillä yrityksillä on usein faktatietoa, jota reittien riskikartoituksissa 
kannattaa käyttää 

o Esimerkiksi Lapin Safarien Seppälä mainitsi, että olisi mielellään avustamassa Kitti-
län kunnan riskikartoituksissa ja näin tuomassa myös yrittäjien näkökulmat riskeihin 

 
ReilaRiski –riskienhallintatyökalu 

• Ehdotettiin, että ylläpitäjä kohdan valikkoon lisätään enemmän vaihtoehtoja, koska esim. 
Kittilässä kunnan omistamien reittien ylläpidosta kunnan lisäksi vastaa mm. hissiyhtiö (la-
tujen lanaukset). 

• Pelastuslaitos kommentoi, että ovat apuna reittien riskikartoituksissa 
• Reiteistä kerättyä tietoa, voidaan käyttää tapahtumien turvallisuussuunnitelmien tarkas-

telussa mm. vertailla tietoja 
o reiteistä kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää myös suoraan turvallisuussuunnitel-

maan 
• Kartoituksissa kannattaa hyödyntää safarioppaiden tietämystä, heillä voi olla ajankohtaisin 

tieto käyttämiltään reiteiltä 
• Sääolosuhteiden lisäämistä riskinaiheuttaja valikkoon kannatettiin 
• Keskusteltiin mahdollisuudesta, jossa riskienhallintatyökalun ja Lippaan välille saataisiin ra-

japinta 
o Ainakin toivottiin, että Lippaan karttoihin voisi merkitä pahimmat vaaranpaikat 

 
 

Sovittiin seuraava kokous 9.11.2017 klo 12-15, Levin paloasema.  
 

Muistion kirjasi Sini Kestilä 
 


