
 
 

 

      

 
     MUISTIO 
 
 
 
Aihe:  Kuntakokous, Kemijärvi 
Aika: 7.2.2017 klo 9-11 
Paikka Kemijärvi, Tekninen toimisto 
Paikalla: 

1. Autti Niko, Lapin Pelastuslaitos  
2. Koivisto Markku, Kemijärven kaupunki 
3. Reinvuo Timo, Metsähallitus 
4. Sipovaara Tapio, Kemijärven kaupunki 
Raasakka Eija, MTI/Lapin amk 

 
Käytiin esittelykierros, Niko Autti on aloittanut Kemijärven uutena palopäällikkönä, hän liikkuu 
paljon maastossa ja on mm. innokas maastopyöräilijä. Käytiin läpi kokouksen ohjelma: tilanne-
katsaus vuodelta 2016 ja vuoden 2017 kuntaprosessi sekä riskit ja reittiensuunnittelu. Tilannekat-
sauksessa 2016 käytiin läpi asioita, joita kunnan kanssa on tehty mm. kesä- talvireittien riskikar-
toitukset karttatyönä. Lisäksi käytiin aikaisemmissa kokouksissa esille nousseita asioita ja niiden 
ajantasaisuutta. Vuoden 2017 kuntaprosessissa esiteltiin seuraavien kuntakokouksien teemat. 
Prosessin tarkoituksena on saada kunnille riskiperusteiset reittisuunnitelmat, joiden avulla kunta 
voi hakea esim. rahoitusta tai jatkohankkeita. 

 
Lipas 
Lipas (liikuntapaikat.fi on kunnille suunniteltu tietojärjestelmä, jossa pystytään hallinnoimaan 
reittejä ja muita liikuntapaikkoja.  Lippaan kautta reitit on mahdollista saada myös näkyviin Met-
sähallituksen ylläpitämään Retkikartalle.  
- painetta moottorikelkkareittien siirtämisestä Lippaaseen on, sillä Metsähallitus poistaa vuo-

den 2017 aikana Retkikartasta kaikki muut moottorikelkkareitit paitsi ne, joita se itse ylläpitää 
- keskusteltiin siitä, että Essi-Maaria Puska on Metsähallituksen yhteyshenkilö tässä asiassa, 

työpiste on Rovaniemellä Pilkkeessä. Metsähallitus keskustelee kuntien kanssa siirtymävai-
heesta ja avustaa reittien siirtämisessä Lippaaseen 

 

Riskit ja työkalut 
Käytiin läpi Metsähallituksen käyttämä riskityötaulukko sekä Matkailun turvallisuustyökalut si-
vustolta löytyvä sähköinen riskienhallintatyökalu.  Hankkeessa on tarkoitus räätälöidä sähköinen 
riskienhallintatyökalu soveltuvaksi reittien käyttöön. Katsottiin ELY-keskuksen 2011 keräämä 
tieto Lapin moottorikelkkareiteistä ja –urista. Keskustelua 
- ennen kauden alkua käydään läpi saatu palaute ja reitit 



 

 

- Timo Reinvuo kertoi Sallassa matkailuyrittäjien kanssa tehtävästä yhteistyöstä reittien ylläpi-
dossa: yrittäjät käyvät reitit läpi ja sen jälkeen pidetään palaveri yhdessä reittien uudistustar-
peista. 

- myös Kemijärvellä on yhteistyötä mm. yhdistysten kanssa mutta sitä voitaisiin tehostaa. 
Asenne ratkaisee. 

- tärkeää on hiljaisen tiedon siirtyminen eteenpäin, tiedon dokumentointi on tärkeää 
 

 
Muut asiat 
’Reittimerkintäsuunnitelma’ on hieman huono nimi mutta iso osa sitä on  
- riskikartoitus per reitti: tarkoittaa Kemijärven olemassa olevien reittien riskikartoitusta ja 

analysointia siitä näkökulmasta, että onko jollakin reitillä tarvetta uusia reittien merkintöjä 
vai ovatko merkinnät kunnossa. Tämä työ on jo tehty karttatyönä mutta tiedon dokumen-
tointia varten tehdään sähköinen riskityökalu. 

- Lisäksi tehdään yhteenveto Kemijärven reittitilanteesta, suunnitelma tulevista toimenpiteistä. 
Tähän tulee ohjeistus syksyllä 2017.  

 
Seuraava kokous on torstaina 1.6. klo 9-11.30, paikka tekninen toimisto. Huom! toivomuksena 
outlook-kutsu, jotta saa suoraan kalenteriin.  

 
Muistion kirjasi Eija Raasakka  

 


