
 
 

 

      

 
     MUISTIO 

 
Aihe:  REILA Kolari kokous 
Aika: 23.5.2017 klo 12-15 
Paikka: Luontokeskus Kellokas, Ylläs  
Paikalla: 

Kauppinen Joel, Metsähallitus 
 Ollila Erkki, Metsähallitus 

Ylipiessa Hanna, Ylläksen Matkailuyhdistys ry 
 
Kestilä Sini, MTI 

   
Kokouksen aluksi keskusteltiin Mikko Poukkasen opinnäytetyöstä, joka on ELY-keskuksen ja REILA 
–hankkeen toimeksianto, jossa päivitetään ELY-keskuksen vuoden 2011 julkaisemaa selvitystä La-
pin alueen moottorikelkkareiteistä ja –urista. Lisäksi Kestilä kertoi, että hankkeelle on tulossa tou-
kokuun lopussa opiskelijaharjoittelija kolmeksi kuukaudeksi. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. 
avustaa kuntia tietojen syöttämisessä Lippaaseen ja ReilaRiski-riskienhallintatyökaluun. 
 
Ylipiessalta on valmistunut opinnäytetyö, jonka aiheena on Ylläksen reitistösuunnitelma.  

• Keskusteltiin, että opinnäytetyössä tehtyä suunnitelmaa voidaan käyttää pohjana reitistö-
jen suunnittelussa myös muualla Kolarissa 

 
Keskustelua 

• Onko Kolarissa suunnitteilla uusia reittejä? 
• Kolarin reittejä on kunnostettu mm. Meän maisemat luontopolku 

 
Suomen Ladun tekemä Monikäyttöselvitys on luettavissa www.reittimerkinnat.fi kohdassa mate-
riaaleja. Tukes vaatii Kuluttajanturvallisuuslain mukaan riskikartoitukset ja turvallisuusasiakirjat 
kaikilta maastoreiteiltä, paitsi vähäriskisiksi todetuilta. Hankkeessa on räätälöity ReilaRiski-riskien-
hallintatyökalu, jonka avulla voidaan riskikartoittaa sekä samalla dokumentoida reitit ja niiden ris-
kit. Tukes on todennut, että ReilaRiskin avulla pystytään toteuttamaan huolellisuusvelvoitetta. 
 
Kauppinen oli kirjannut kaksi Ylläksen reittiä riskienhallintatyökaluun. Kävimme riskienhallintatyö-
kalua läpi näiden esimerkkien kautta. Keskusteltiin, että riskikartoitukset on hyvä tehdä yhteis-
työssä alueen muiden toimijoiden kanssa 
Palaute 

• Reitin ylläpitäjä kohtaan täytyy lisätä enemmän vaihtoehtoja, koska usein niitä on reitillä 
useampi 

• Info-valikossa voisi selittää mitä reitin omistaja ja ylläpitäjä tarkoittavat tässä tapauksessa 
• Ladatut kuvat viitoista, lähtöopasteista ym. eivät nyt näy reitin tiedot kohdassa 

o toivottiin myös, että tulostettavassa versiossa näkyy sinne ladatut kuvat 



 

 

• Istunto pidemmäksi eli nyt kirjaa ulos liian nopeasti 
 

Muuta 
• Ylläksen maastopyöräreiteistä saadaan gpx-jälki tämän kesän aikana  
• Toivottiin, että Metsähallituksen hyviä käytänteitä reittitietouden suhteen voisi myös 

muut hyödyntää enemmän 
o esim. Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään haluttaisiin tutustua 

 
Kokouksen lopuksi Kauppinen esitteli Ylläs-pilotin Pelastus- ja paikannusmerkkiä sekä muita reit-
tejä koskevat tämän hetkiset suunnitelmat. 

 
Sovittiin seuraava kokous 21.11.2017 klo 12-15 
 
Muistion kirjasi Sini Kestilä 


