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REILA, riskit ja reittiensuunnittelu  
 
Alkuun käytiin läpi kokouksen ohjelma: tilannekatsaus vuodelta 2016 ja vuoden 2017 kuntapro-
sessi sekä riskit ja reittiensuunnittelu. Tilannekatsauksessa 2016 käytiin läpi asioita mitä kunnan 
kanssa on tehty mm. reitti- ja riskitaulukot. Lisäksi käytiin aikaisemmissa kokouksissa esille nous-
seita asioita ja niiden ajantasaisuutta. Vuoden 2017 kuntaprosessissa esiteltiin seuraavien kunta-
kokouksien teemat. Prosessin tarkoituksena on saada kunnille riskiperusteiset reittisuunnitelmat, 
joiden avulla kunta voi hakea esim. rahoitusta tai jatkohankkeita. 
 
Muut asiat 

 Pelastuslaitokselta todettiin, että 112-sovellus ei aina paikanna oikeaan paikkaan 
o Pelastus- ja paikannusmerkki pitäisi saada käyttöön reiteille mahdollisimman pian, 

koska se helpottaisi paikantamista 

 Ylläksen alueen kartat on päivitetty 
o Talvipolut eli talvipyöräily ja -kävelyreitit näkyvät pian myös sähköisessä Ylläksen 

Latupalvelussa -> tulevat näkymään vihreänä yhtenäisenä viivana 
 Löytyvät painetuilta kartoilta 

o Olemassa olevia talvireittejä käytetään paljon 

 Lumikenkäreittien käyttäjien omasta toimesta syntyneitä reittejä ei pidetty tarpeellisena 
merkitä  

 Pelastuslaitokselle pitäisi toimittaa viimeisimmät kartat  
o Usein pelastustehtävissä käytetään samaa karttaa mitä käyttäjä -> tiedetään mistä 

ja millä nimillä puhuu reitistä ja siinä olevista paikoista 
o Pelastuslaitoksella kokeilussa Mapitare-sovellus, jota mm. Rovaniemellä safariyri-

tykset ovat käyttäneet 



 

 

 Pelastustehtäviä varten usein joudutaan etsimään oikeaa paikkaa useammasta eri läh-
teestä -> eri kartoista 

 Yhteistyötä on tehty mm. naapurikuntien, Metsähallituksen ym. uusien reittien osalta 
 

Riskit ja reittiensuunnittelu 
Riskiperusteisen reittimerkintäsuunnitelman laadinnan avuksi esiteltiin sähköinen reittikorttimalli 
ja riskityökalu. Niiden tarkoitus on olla työkaluja, joita ylläpitäjä voi hyödyntää. 
 
Sähköinen reittikortti (Lipas) 
Kokouksessa esiteltiin Lipas-tietopankki, johon kunnat voivat lisätä ylläpitämiään reittejä. Se on 
kunnille suunniteltu tietojärjestelmä, jossa pystytään mm. hallinnoimaan reittejä.  Lippaan kautta 
reitit on mahdollista saada myös näkyviin Metsähallituksen ylläpitämään Retkikarttaan. Kunnat 
voivat laittaa Lippaaseen lisäämiinsä reitteihin lisätietoja niin sanotun reittikortin tapaan.  
 
Riskityökalut 
Esiteltiin Matkailun turvallisuustyökalut sivustolta löytyvä sähköinen riskienhallintatyökalu.  Hank-
keessa on tarkoitus räätälöidä se soveltuvaksi reittien käyttöön. 
 
Keskustelua 

 Lippaaseen pitäisi syöttää kylien reitit 
o Matkailuyhdistyksen talkoovoimin tekemien reittien kohdalta mietittiin, että kan-

nattaako niitä laittaa, koska eivät ole välttämättä pysyviä 
o Lippaan tiedot reiteistä päivittyy Retkikarttaan kerran vuorokaudessa, joten reittien 

poistaminen ja lisääminen ajantasaisuuden kannalta helppoa 

 Lippaaseen syötettävän tiedon toivottaisiin olevan jaettavaa (avoin rajapinta) 
o Mahdollisuus siirtää muuallekin kuin pelkästään retkikarttaan 
o Pohdittiin, että miten erilaisia tietokantoja saataisiin yhdistettyä 

 Keskusteltiin reittikortin muodosta -> yhdessä kortissa toivotaan olevan kaikki mahdollinen 
tieto reitistä 

o Olisiko mahdollisuutta lisätä myös profiilikäyrä 

 Palautteen keräämiseen QR-koodin kokeilu voisi olla mahdollista 
o Ajatuksena on, että palaute menisi yhteen paikkaan 
o QR-koodi löytyisi reitin alusta ja lopusta sekä taukopaikoilta -> näin käyttäjä löytää 

palautteenantokanavan helposti 

 Retkikartassa vielä paljon vanhaa tietoa 

 Pohdittiin, että miten tarkkaan riskikartoitukset tulee tehdä reiteille 
o vaatiiko viranomaiset niiden tekemisen? 

 Todettiin, että reittien ja niiden riskikartoitusten kirjaamismuotoa, kannattaa miettiä Kola-
rin kunnan alueen toimijoiden kanssa yhdessä 

 
Sovittiin seuraava kokous 23.5.2017 klo 12-15, Luontokeskus Kellokas. 

 
Muistion kirjasi Sini Kestilä 

 


