
 
 

 

      

 
     MUISTIO 
 
 
 
Aihe:  REILA Salla kokous 
Aika: 28.11.2017 klo 12-14 
Paikka: Sallan virastotalo 
Paikalla:  

1. Huhtala Pekka, Sallan kunta 
2. Hänninen Kari, Sallan kunta 
3. Reinvuo Timo, Metsähallitus 
4. Rousu Sakari, Lapin AMK 
 
Kestilä Sini, MTI/Lapin AMK 

   
Ajankohtaisia 
Kokouksessa esiteltiin REILA-hankkeen ajankohtaisia asioita.  

• Ylläs-pilotti – katselmus pidettiin 4.10.2017, Sallasta mukana Kari Hänninen 
o käytiin lyhyesti läpi REILAn internetsivuilta 
o Ylläs-pilotista saatujen kustannustietojen perusteella on muidenkin helpompi arvi-

oida budjettia omille reittimerkintäsuunnitelmille 
• Turvallisuus mobiiliopastuksessa –selvitys löytyy REILAn sivuilta 
• Hankkeen kuntaprosessi päättyy, mutta yhteistyötä kuntien kanssa halutaan jatkaa ja tie-

dottaa edelleen hankkeen asioista.  Hankkeeseen haetaan jatkoaikaa elokuun 2018 lop-
puun.  

• Pelastus- ja paikannusmerkki on sisällytetty hallituksen esitykseen eduskunnalle uudeksi 
tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.  

o ohjeistus merkin käyttöön, tehdään hankkeen aikana 
• Standardia: SFS 4424 Ulkoilun ja liikunnan merkit aletaan päivittää 

  
Riskiperusteinen reittimerkintä suunnitelma  
Sisältää: 

• Maastoreiteille räätälöidyn turvallisuusasiakirjan 
• Maastoreittien perustietojen ja riskikartoitusten syöttö ReilaRiski-riskienhallintatyökaluun 

 
Kokouksessa käytiin läpi, mitä maastoreittejä Sallan kunta on syöttänyt ReilaRiski-riskienhallinta-
työkaluun.  

• Kunnan ylläpitämät reitit on syötetty työkaluun  
o reittien perustietojen ja riskikartoitusten tarkoitus olla sellaisia, että niitä päivite-

tään säännöllisesti -> syötetyt tiedot muovautuvat koko ajan käytön myötä  
• Reiteille pitää lisätä muillekin muokkaus ja katseluoikeuksia 



 

 

o Yrittäjille ainakin katseluoikeus sellaisille reiteille, joita käyttävät 
o Keskusteltiin, että pitäisikö Sallan matkailupuolen lisätä yrittäjiltä tulevien palaut-

teiden perusteella ReilaRiskiin esimerkiksi riskikohdat tai tarvittavat korjaustoi-
menpiteet? 

• Toivottiin, että olisiko mahdollista saada syötetyistä reiteistä jonkinlaista raporttia?  
o Mahdollista tehdä esim. Kaikki reitit-näkymään jonkinlainen ilmoitus, jos jollain 

reitillä jokin tekemätön asia 
 
Keskustelua 

• Maastoreittien suunnittelussa täytyy muistaa myös paikalliset käyttäjät, ei vain miettiä 
matkailijoita 

o Sallassa on tehty reittejä, jotka on suunnattu paikallisille  
• Latujen kunnostukseen on otettu tänä talvena uusi käytäntö 

o ladut on jaettu kolmeen lohkoon 
 sesonkina joka päivä kunnostetaan yksi lohko  
 muina aikoina valaistut ladut kunnostetaan joka toinen päivä ja muut tar-

peen mukaan 
o uudesta käytännöstä on tiedotettu mm. kunnan sivuilla ja lehdissä 
o käytännön toimivuus selviää talven aikana -> mm. vähentääkö negatiivista pa-

lautetta? 
 

Muistion kirjasi Sini Kestilä 
 


