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Aihe:  REILA Kemijärvi kokous 
Aika: 1.6.2017 klo 9-11 
Paikka:  Kemijärvi  
Paikalla:  

1. Kannanen Jesse, Kemijärven kaupunki 
2. Koivisto Markku, Kemijärven kaupunki 
3. Lahtela Jemina, Kemijärven kaupunki 
4. Reinvuo Timo, Metsähallitus 
5. Sipovaara Tapio, Kemijärven kaupunki 

 
 Kestilä Sini, MTI 
 Timlin Henri, MTI 

   
Kokouksen aluksi käytiin lyhyt esittäytymiskierros. Hankkeen uusi opiskelijaharjoittelija Henri Tim-
lin kertoi, että hän on harjoittelussa elokuun 2017 loppuun asti ja hänen pääasiallinen tehtävänsä 
on avustaa kuntia mm. reittien syöttämisessä Lippaaseen sekä ReilaRiski-riskienhallintatyökaluun.  
 
Kestilä kertoi, että metsätalousinsinööriopiskelija Mikko Poukkanen tekee opinnäytetyötä, jossa 
päivitetään ELY-keskuksen vuoden 2011 julkaisemaa selvitystä Lapin alueen moottorikelkkarei-
teistä ja –urista. Opinnäytetyö on ELY-keskuksen ja REILA –hankkeen toimeksianto. 
 
Keskustelua 

• Kunnan reitit syötetty Lippaaseen 
• Moottorikelkkareitit 

o reittitoimituksia varten ”lunastetaan” myös valtion maat -> näin kunta omistaa ja 
ylläpitää koko reitistöä 

o Olisiko mahdollista selvittää, mitä kunnilta vaaditaan, jos kaikki reitit muuttuvat 
moottorikelkkateiksi - > esim. opinnäytetyönä 
 Lisääkö muutos reittien monikäyttöä, koska tiellä saa ajaa esim. polkupyö-

rällä, kulkea hevosella yms.? 
 Miten vesistöillä kulkevat reitit? 

o Selvitetään, että pitääkö virallisten moottorikelkkareittien käyttöajasta ilmoittaa 
esim. lehdessä? 

o Virallisella moottorikelkkareitillä liikennemerkkien tulee olla samankokoiset kuin 
maantiellä 
 Esim. Stop-merkki joka ei ole lainmukainen myös kooltaan ei ole lainvoimai-

nen 



 

 

o Kunnan moottorikelkkareiteillä on sattunut vähän onnettomuuksia 
• Toivottiin vaativuusluokittelua maastopyöräreiteille 

 
Suomen Ladun tekemä Monikäyttöselvitys on luettavissa www.reittimerkinnat.fi kohdassa mate-
riaaleja.  
 
Ylläs-pilotti 

• Toivottiin reittimerkinnat.fi sivustolle informaatiota pilotin etenemisestä esim. kuvia, alus-
tavia suunnitelmia 

 
Tukes vaatii Kuluttajanturvallisuuslain mukaan riskikartoitukset ja turvallisuusasiakirjat kaikilta 
maastoreiteiltä, paitsi vähäriskisiksi todetuilta. Hankkeessa on räätälöity ReilaRiski-riskienhallinta-
työkalu, jonka avulla voidaan riskikartoittaa sekä samalla dokumentoida reitit ja niiden riskit. Tukes 
on todennut, että sen avulla pystytään toteuttamaan mm. vaadittavaa huolellisuusvelvoitetta. 

• Mietittiin, miten turvallisuusasiakirjasta saadaan myös reitin ylläpitäjää hyödyttävä eikä 
vain viranomaista varten luotu asiakirja 

 
ReilaRiski-riskienhallintatyökalun käyttöä ja ominaisuuksia käytiin läpi Kemijärven alueelta syöte-
tyn reitin kautta. 

• Riskityökalun todettiin olevan samantyylinen, kuin kunnassa on vesihuollon puolella -> ve-
sihuollossa riskikartoitus on vielä laajempi 

• Todettiin olevan käyttökelpoinen ja helposti muokattavissa 
• Riskin aiheuttaja –valikon listaus oli kokoukseen osallistujien mielestä riittävän laaja 
• Toivottiin mahdollisuutta lisätä myös kuva riskipaikasta  
• Riskienkartoitus yhteistyössä eli ei jätetä yhden ihmisen vastuulle 

o Kemijärvellä ei ole juurikaan reittejä käyttäviä matkailuyrityksiä 
• Keskusteltiin siitä, että miten reiteiltä voi kerätä palautetta  

o hanke on ehdottanut QR-koodin käyttöä palautteen hankinnassa 
 
Muuta 

• Käytöstä poistettuja reittejä saatetaan käyttää edelleen 
o Esim. oli tullut valitus rikkinäisestä sillasta, joka sijaitsee kymmenen vuotta sitten 

käytöstä poistetulla reitillä 
• Pelkosenniemen, Sallan ja Sodankylän kanssa tehdään yhteistyötä moottorikelkkareittien 

lanauksessa -> sama urakoitsija 
o Haasteena se, että kunnilla on eri määrärahat käytössä reittien ylläpitoon 

• Kaupunki on saanut palautetta mm. Etelä-Suomesta tulleilta kelkkailijoilta, ovat olleet pää-
sääntöisesti tyytyväisiä Kemijärven alueen moottorikelkkareitteihin. 

 
 

Sovittiin seuraava kokous 5.12.2017 klo 9-12 
 

Muistion kirjasi Sini Kestilä 
 


