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Kuntakokous, Posio
16.2.2017 klo 10-11.30
Posion kunnantalo
1.
2.
3.
4.
5.

Ahola Erkki, Koillissanomat
Keränen Matti, Metsähallitus
Laurila Kari, Posion kunta
Mattila Ali, Pelastuslaitos
Määttä Veli, Pelastuslaitos

Kestilä Sini, MTI
REILA, riskit ja reittiensuunnittelu
Alkuun käytiin lyhyt esittäytymiskierros. Tämän jälkeen käytiin läpi kokouksen ohjelma: tilannekatsaus vuodelta 2016 ja vuoden 2017 kuntaprosessi sekä riskit ja reittiensuunnittelu. Tilannekatsauksessa 2016 käytiin läpi asioita mitä kunnan kanssa on tehty mm. reitti- ja riskitaulukot. Lisäksi käytiin aikaisemmissa kokouksissa esille nousseita asioita ja niiden ajantasaisuutta.
Vuoden 2017 kuntaprosessissa esiteltiin seuraavien kuntakokouksien teemat. Prosessin tarkoituksena on saada kunnille riskiperusteiset reittisuunnitelmat, joiden avulla kunta voi hakea esim. rahoitusta investointeihin tai jatkohankkeita.
Lisäksi kokouksessa 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. Lippaaseen voidaan lisätä reiteistä melko yksityiskohtaista tietoa niin sanotun reittikortin tapaan.
Riskityökalut
Esiteltiin Matkailun turvallisuustyökalut sivustolta löytyvä sähköinen riskienhallintatyökalu. Hankkeessa on tarkoitus räätälöidä sähköinen riskienhallintatyökalu soveltuvaksi reittien käyttöön.

Keskustelua
 Matkailukartat on tarkoitus päivittää
o Annetaan myös Pelastuslaitokselle päivitetyt versiot
o Onko yrittäjäsopimuksilla tehdyt kartat myös Pelastuslaitoksella?
 Käyttäjien palaute reiteistä tulee tällä hetkellä Posio infoon
o Palautetta tulee mm. latujen kunnosta
o Hanke ehdotti kunnan käyttöön QR-koodia
 Posio-Rovaniemi välinen moottorikelkkareitti valmisteilla
o Antero Lepojärvi selvitellyt asiaa Rovaniemen kaupungin Teknisen osaston kanssa
o Ehdotettiin, että reitiltä tulisi ”pisto” Korouomaan
 Moottorikelkat ajavat sinne tällä hetkellä luvatta
o Ehdotettiin, että kesällä reittiä voisi käyttää maastopyörillä
 Monikäyttö
o Ladut saattavat kulkea avonaisten paikkojen läpi kuten soiden yms.
 Miten silloin ratkaistaan esim. kesäkäyttö samalla reitillä?
 Lipas
o Kaikista laduista pitää olla gpx-tiedostot
o Lipas pitää päivittää
 Kuka tai ketkä tekevät?
o Päivitykset yhteistyössä matkailuyritysten kanssa
 Riskienhallintatyökalu sai positiivisen vastaanoton
o Kommentoitiin, että reittitiedot tulee olla yhdessä näkymässä
o Riskienkartoitukset yhteistyössä mm. Pelastuslaitos, matkailuyritykset jne.
o Käyttäjäpalautteen analysointi myös apuna riskienkartoituksessa

Sovittiin seuraava kokous 11.5. klo 12.30-15, Posio kunnantalo.
Muistion kirjasi Sini Kestilä

