
 
 

 

      

 
     MUISTIO 

 
Aihe:  REILA Enontekiö kokous 
Aika: 24.5.2017 klo 9-11 
Paikka: Enontekiön virastotalo  
Paikalla: 

Keskitalo Kalevi, Enontekiön kunta 
 Kirkkala Pohto, Lapin pelastuslaitos 

Ohenoja Antti, Metsähallitus 
 
Kestilä Sini, MTI 

   
Kokouksen aluksi Kestilä kertoi, että hankkeelle on tulossa toukokuun lopussa opiskelijaharjoitte-
lija kolmeksi kuukaudeksi. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. avustaa kuntia tietojen syöttämi-
sessä Lippaaseen ja ReilaRiski-riskienhallintatyökaluun. Mikko Poukkanen tekee opinnäytetyötä, 
joka on ELY-keskuksen ja REILA –hankkeen toimeksianto, jossa päivitetään ELY-keskuksen vuoden 
2011 julkaisemaa selvitystä Lapin alueen moottorikelkkareiteistä ja –urista.  
 
Keskustelua 

 Paljon reittitietoutta on valitettavasti lähtenyt Heikki Järvistön eläköitymisen mukana 

 Pohdittiin, että miten reitin loppukäyttäjä hyötyy tiedoista, joita REILA-hankkeen aikana 
talletetaan 

o REILA-hankkeen tarkoitus on edistää reitin omistajien ja ylläpitäjien työtä -> silti 
hyödyttää myös loppukäyttäjää esim. reitit paremmassa kunnossa ja turvallisempia 

 Kunnan henkilöstöä on käynyt Lipas-koulutuksessa 
o tietojen syöttämisessä ei ole ongelmia, vaan haasteena on tiedon keräys, koska rei-

teistä ei ole valmista dataa 
o ehdotettiin, että reittitiedot digitoitaisiin kartalta ja siirrettäisiin Lippaaseen 

 Kunnan moottorikelkkaurat on ajettu läpi ja tallennettu sähköiseen muotoon 
o Onko Metsähallituksella mahdollisuus saada myös reittitieto niistä? 
o Metsähallituksella on myös haasteita paikkatiedon ajantasaisuudessa -> retikartta 

päivitetään puolen vuoden välein 

 Moottorikelkkaurissa ei saa käyttää pyöreää moottorikelkkareittimerkkiä vaan sen pitää 
olla esim. neliskanttinen 

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

 Monikäyttöä jo nyt Haltin moottorikelkkauralla -> sinne ohjataan myös mm. husky-valjak-
koyrittäjiä 

 Keskusteltiin, että paikalliset ajavat moottorikelkoilla ”vanhoja perinteisiä” –reittejä, 

koska ne ovat joskus aikanaan olleet virallisia  



 

 

o tämä ei kuitenkaan ole aiheuttanut ongelmia 

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 ReilaRiskin avulla pystytään toteuttamaan huolellisuusvelvoitetta. 
 
ReilaRiski-riskienhallintatyökalu käytiin läpi. Riskikartoitukset olisi hyvä tehdä yhteistyössä alueen 
muiden toimijoiden kanssa. 
Palaute 

 Reittitietoihin ladattava karttakuva koko reitistä 

 Pidettiin hyvänä asiana, että pystytään päivittämään 
o pohdittiin sitä, että kuinka suuritöinen päivittäminen on 

 
Muuta 

 Enontekiölle suunnitteilla olevat maastopyöräreitit pitää myös riskikartoittaa 
o reittien suunnittelija Jarmo Rinkinen voisi olla paras asiatuntija tähän tehtävään 

 Pelastuslaitokselta todettiin, että esim. Pallas-Ylläs välin reittien ja Kalottireitin pelastus-
tehtävät ovat koko ajan vähentyneet 

o syitä tähän mm. retkeilijöiden parempi varustautuminen, reittien parempi kunto, 
ennakkotieto -> viestintä lisääntynyt 

 Asiakaspalaute myös apuna riskikartoituksessa 
o ehdotettiin mahdollista lomaketta, johon myös asiakas voi kirjata riskejä 

 Riskikartoituksien todettiin olevan erityisen tärkeitä varsinkin kauempana sijaitseville rei-
teille 

 
 

Sovittiin seuraava kokous 22.11.2017 klo 12-15 
 
Muistion kirjasi Sini Kestilä 


