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REILA Ylitornio kokous
31.5.2017 klo 9-11
Ylitornion virastotalo
1. Kraatari Toni, Ylitornion kunta
2. Määttä Kaisu, Meän Tornionlaakso
3. Uusimaa Timo, Lapin pelastuslaitos
Kestilä Sini, MTI
Timlin Henri, Lapin AMK/MTI opiskelija

Kokouksen aluksi esiteltiin hankkeen uusi opiskelijaharjoittelija Henri Timlin. Hän on harjoittelussa
elokuun 2017 loppuun asti ja hänen pääasiallinen tehtävänsä on avustaa kuntia mm. reittien syöttämisessä Lippaaseen sekä ReilaRiski-riskienhallintatyökaluun.
Kestilä kertoi, että metsätalousinsinööriopiskelija Mikko Poukkanen tekee opinnäytetyötä, jossa
päivitetään ELY-keskuksen vuoden 2011 julkaisemaa selvitystä Lapin alueen moottorikelkkareiteistä ja –urista. Opinnäytetyö on ELY-keskuksen ja REILA –hankkeen toimeksianto.
Keskustelua
• Kelkkareitit.fi sivulta löytyy moottorikelkkareittejä
• tieto on kuitenkin ns. wikitietoa
• Kaikki kunnan alueella sijaitsevat moottorikelkkareitit pitäisi olla dokumentoituna,
mutta tällä hetkellä ei ole tietoa missä ne ovat -> varsinkin tieto siitä kuka ylläpitää reittejä on epäselvää
• Kunnan tekninen puoli vastaa
o Mikko Poukkanen ja Jarmo Jaako voisivat sopia tapaamisen koskien
moottorikelkkareittejä
• Runkoreittien tiedot ovat ajan tasalla ja niitä ylläpidetään budjetilla
Suomen Ladun tekemä Monikäyttöselvitys on luettavissa www.reittimerkinnat.fi kohdassa materiaaleja.
Tukes vaatii Kuluttajanturvallisuuslain mukaan riskikartoitukset ja turvallisuusasiakirjat kaikilta
maastoreiteiltä, paitsi vähäriskisiksi todetuilta. Hankkeessa on räätälöity ReilaRiski-riskienhallintatyökalu, jonka avulla voidaan riskikartoittaa sekä samalla dokumentoida reitit ja niiden riskit. Tukes
on todennut, että sen avulla pystytään toteuttamaan mm. vaadittavaa huolellisuusvelvoitetta.

Keskustelua
• Reittien kunto on kartoittamatta, kuka tekee?
o Voitaisiin miettiä olisiko reittien riskikartoitukseen mahdollisuutta palkata henkilö, päätoimisesti kartoittamaan ja selvittämään kaikki alueen reitit?
• Aavasaksa.fi sivulla on kaikki reitit ja niiden tiedot dokumentoituna, mutta se on tarkoitettu loppukäyttäjälle. Myös kelkkareitit löytyvät sivuilta.
o mm. GPX-tiedot löytyvät
o Ongelmana on, ettei tietoa reittien kunnosta löydy
o Laavuja ei ole myöskään merkitty sivustolle
• Ylitornion alueella on muitakin kuin kunnan ylläpitämiä laavuja mm. kyläyhdistyksien,
Metsähallituksen
ReilaRiski- riskienhallintatyökalu käytiin läpi kokouksessa ja sen todettiin näyttävän selkeältä ja hyvältä järjestelmältä. REILA-hankkeen Ylitornion kunnan yhteyshenkilön Jussi Herttualan kanssa sovitaan uusi tapaaminen, koskien työkalua, jos siihen on tarve.
Sovittiin seuraava kokous 30.11.2017 klo 9-12, jossa kunta esittelee ReilaRiski-riskienhallintatyökaluun lisäämänsä reitit.
Muistion kirjasi Sini Kestilä

