
 
 

 

      

 
     MUISTIO 
 
 
 
Aihe:  REILA Kemijärvi kokous 
Aika: 5.12.2017 klo 9-11 
Paikka:  Kemijärvi  
Paikalla:  

1. Kananen Jesse, Kemijärven kaupunki 
2. Koivisto Markku, Kemijärven kaupunki 
3. Rousu Sakari, Lapin AMK 

 
 Kestilä Sini, MTI 

   
Ajankohtaisia 
Kokouksessa esiteltiin REILA-hankkeen ajankohtaisia asioita.  

• Ylläs-pilotti – katselmus pidettiin 4.10.2017, Kemijärveltä mukana Jesse Kananen 
o lähtöopastetaulut olivat hyvät ja selkeät 
o jatkuvina merkintöinä käytettyjä oransseja maalimerkintöjä ei pidetty parhaana 

ratkaisuna ->mm. näkyvätkö tarpeeksi hyvin? 
 oranssi värinä hyvä 

• 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 
o Kemijärven maastoreiteistä olisi hyvä tehdä vuosikello 

• Maastoreittien perustietojen ja riskikartoitusten syöttö ReilaRiski-riskienhallintatyökaluun 
o kunnan ylläpitämille maastoreiteille voisi laittaa oman sähköpostiosoitteen, jossa 

ylläpito-oikeudet -> näin tiedot eivät olisi vain muutaman kunnan työntekijän tun-
nusten takana 

 
Kokouksessa käytiin läpi ReilaRiski:ä muutaman kunnan syöttämän maastoreitin kautta. 

• Kemijärvellä on tarkoituksena tehdä riskikartoitukset aina uusille reiteille 



 

 

o työkalua pidettiin tähän tarkoitukseen hyvänä 
o venereitit pitää riskikartoittaa keväällä 

• Tarkoituksena on myös tulevaisuudessa riskikartoittaa kaikki olemassa olevat maastoreitit 
o keskusteltiin, että riskienkartoitustyöhön on hyvä ottaa mukaan myös muita esim. 

reittejä käyttäviä yrityksiä, harrastajia, pelastustoimi jne. 
• Pelastustoimelta enemmän tietoja reiteillä sattuneista hätätilanteista 

o tällä hetkellä kunnalla ei ole tällaista tietoa -> parantaisi reittien ylläpitoa 
• Palautejärjestelmää pitää kehittää 

o tällä hetkellä saatu palaute on usein liian yleisluontoista tai jos on jokin ongelma 
sitä ei välttämättä pystytä paikantamaan 

o tarkempi ja ajantasaisempi palaute auttaisi ylläpitäjää reagoimaan mm. todella 
kiireellisiin asioihin  

• Pitääkö riskikartoitusten näkyä myös loppukäyttäjille, jotta tietävät missä riskit ovat? 
o Kemijärvelle on tulossa uusi internetkarttapalvelu, johon ainakin on hyvä lisätä 

reiteistä ennakkotieto (näin myös riskikohdat saadaan käyttäjien tietoisuuteen) 
 

Palaute 
• Kemijärven osalta on harmi, että ei ole saatu maastoreittejä käyttäviä yrittäjiä hankkee-

seen mukaan esim. osallistumaan kuntakokouksiin.  
o pohdittiin keinoa, että miten saataisiin myös yrittäjille tietoutta hankkeen tulok-

sista 
• REILA-hanke olisi pitänyt olla jo vuosikymmeniä sitten, kun maastoreittejä on perustettu 
• ReilaRiski –riskienhallintatyökalua pidettiin hyvänä pohjana reittiturvallisuudesta huoleh-

timiseen 
 

Muistion kirjasi Sini Kestilä 
 


