
 
 

 

      

 
     MUISTIO 

 
Aihe:  REILA Posio kokous 
Aika: 15.11.2017 klo 12.30-14 
Paikka: Posio kunnantalo  
Paikalla: 
 Ahola Erkki, Koillissanomat 
 Laurila Kari, Posion kunta 
 Rousu Sakari, Lapin AMK 
 

Kestilä Sini, MTI 
   

Ajankohtaisia 
Kokouksessa esiteltiin REILA-hankkeen ajankohtaisia asioita.  

• Ylläs-pilotti – katselmus pidettiin 4.10.2017 ja Posiolta mukana Kari Laurila  
o Ehdotuksena parkkipaikoilta tai hotellilta lähtöpaikoille opastamiseen: 

 valaistujen opasteiden käyttö -> vrt. Rovaniemen uudet opasteet rautatie-
asemalta keskustaan 

• Turvallisuus mobiiliopastuksessa –selvitys löytyy REILAn sivuilta 
• Hankkeen kuntaprosessi päättyy, mutta yhteistyötä kuntien kanssa halutaan hankkeessa 

jatkaa ja tiedottaa asioista.  Hankkeeseen haetaan jatkoaikaa elokuun 2018 loppuun.  
• Standardia: SFS 4424 Ulkoilun ja liikunnan merkit aletaan päivittää 

  
Keskustelua 

• Posion moottorikelkkareittien merkinnät on tarkoitus laittaa kuntoon ja sitä varten on jo 
laadittu rahoitus 

• Keskusteltiin mahdollisesta reittityöryhmän perustamisesta, jossa olisi eri organisaatioi-
den, yritysten ja loppukäyttäjien edustajia 

o ehdotettiin esim. Vapepan käyttöä riskikartoituksiin, koska siellä on paljon aktiivisia 
jäseniä 

• Posion latujen lanauksesta tulee paljon palautetta puhelimitse, jos ei ole heti lumisateen 
jälkeen aukaistu 

o latuja lanataan säännöllisesti, mutta lumisade voi peittää nopeastikin vasta lanatun 
uran 

o ehdotettiin, että kunnan sivuille voisi tehdä listan, josta löytyy latukohtaisesti vii-
meisin lanausajankohta 
 Sakari Rousu esitteli, että Pellon kunnassa on tehty vastaava listaus, joka on 

vähentänyt ”turhan” palautteen määrää 
 ei ole kustannuksiltaan kallis - tiedon päivitys joko esim. lanauskoneessa on 

signaali, joka välittyy listaan tai sitten lanaaja päivittää listan 
 



 

 

 
Riskiperusteinen reittimerkintä suunnitelma  
Kokouksessa käytiin läpi mitä riskiperusteiseen reittimerkintä suunnitelma sisältää.  

• Maastoreiteille räätälöity turvallisuusasiakirja 
• Reittien perustietojen ja riskikartoitusten syöttö ReilaRiski-riskienhallintatyökaluun 

 
Kari Laurila esitteli ReilaRiskiin syötetyn kunnan reitin. Esittelyn aikana keskusteltiin työkalun käy-
töstä. 

• Posiolla maastoreittien syöttö työkaluun, aloitetaan marraskuun 2017 aikana 
 

Palautetta REILA –hankkeesta 
• Hyvä, että laaja verkosto osallistunut hankkeeseen 
• kunta on herännyt hankkeen myötä, huomioimaan myös maastoreittien turvallisuutta ja 

kuntoa 
• hankkeessa toteutettu hyviä työkaluja 
• Usean kunnan mukanaolo edesauttaa maastoreittiasioiden yhtenäistämistä 

 
Muistion kirjasi Sini Kestilä 

 

 


