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REILA, riskit ja reittiensuunnittelu  
 
Alkuun käytiin lyhyt esittäytymiskierros. Tämän jälkeen käytiin läpi kokouksen ohjelma: tilannekat-
saus vuodelta 2016 ja vuoden 2017 kuntaprosessi sekä riskit ja reittiensuunnittelu. Tilannekatsauk-
sessa 2016 käytiin läpi asioita mitä kunnan kanssa on tehty mm. reitti- ja riskitaulukot. Lisäksi käy-
tiin aikaisemmissa kokouksissa esille nousseita asioita ja niiden ajantasaisuutta. Vuoden 2017 kun-
taprosessissa esiteltiin seuraavien kuntakokouksien teemat. Prosessin tarkoituksena on saada kun-
nille riskiperusteiset reittisuunnitelmat, joiden avulla kunta voi hakea esim. rahoitusta tai jatko-
hankkeita. 

 
Riskit ja reittiensuunnittelu 
Seuraavaksi esiteltiin sähköinen reittikorttimalli ja riskityökalu. Niiden tarkoitus on olla kunnille 
työkaluja, joiden avulla pystytään laatimaan riskiperustainen reittisuunnitelma. 
 
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 Metsähallituksen käyttämä riskityötaulukko sekä Matkailun turvallisuustyökalut sivus-
tolta löytyvä sähköinen riskienhallintatyökalu.  Hankkeessa on tarkoitus räätälöidä sähköinen ris-
kienhallintatyökalu soveltuvaksi reittien käyttöön. 
 
 



 

 

 
Keskustelua 

 Raattamassa latujen merkinnöistä on tehty yhteneväisiä Metsähallituksen merkintöjen 
kanssa 

o Laduilla on monikäyttöä 
o Talvipyöräilijät ja hiihtäjät kulkevat samaa reittiä 
o Viime talvelta saatu monikäytöstä positiivisia kokemuksia 

 Suurin osa kunnan reittien palautteesta tulee tällä hetkellä Tunturi-Lapin luontokeskuksen 
infopisteessä sijaitsevaan matkailuinfoon, josta se toimitetaan asiaa hoitavalle taholle 

o Lisäksi palautetta tulee puhelimen ja sähköpostin kautta 

 Reiteistä tuleva palaute on melko vähäistä 
o QR-koodin käyttämisestä oli keskustelua, että mihin se reitillä sijoitetaan 
o Kunnalla ei ole kovin montaa virallista reittien lähtöpistettä eikä heillä ole kuin muu-

tama taukopaikka ylläpidettävänä 
o Mahdolliseksi QR-koodin sijoituspaikoiksi mietittiin risteyskohtien viittoja 

 Latukoneiden käyttäjät tekevät tarvittavat korjaukset, joita huomaavat latuja tehdessään 

 TOSILAPIN MTB maastopyöräilyn kehittämishanke  

o Maastopyöräreiteille ei tule ollenkaan maastoon merkintää, ainoastaan kartalle 

 Maastoon merkitään reitin lähtöpiste 

 Tärkeää huomioida ennakkotiedon anto käyttäjälle, että osaa varautua rei-

tin haastavuuteen 

o Toteutetaan karttasovellus, jossa on sekä maastopyöräilyreittejä että muita ulkoi-

lureittejä 

o Reittiasiantuntija laatii hankkeen aikana teknisen työsuunnitelman, joka sisältää 

maastopyöräilyyn valittujen polkujen ja kulku-urien kunnostustoimenpiteet (mm. 

pitkospuut, siltojen uusimisia ja opasteet lähtöpisteisiin). Kunnostustoimenpiteet 

tarkentuvat työsuunnitelman laatimisen aikana.  

 Teknisen työsuunnitelman pohjalta on tarkoitus hakea investointiavustusta 

maastotoimenpiteitä varten.   

o Kunta ei aio rakentaa uusia tai kunnostaa vanhoja reittejä maastopyöräilyä varten 
 Ainoastaan joitain mahdollisia paikkoja kunnostetaan 

 On tehty yhteistyötä moottorikelkkareittien osalta Kittilän kunnan kanssa 

 Tänä keväänä on tulossa latukartta-järjestelmä, jossa näkee esim. missä latukone kulkee 
o Lippaan reittikortti tietoihin voisi lisätä linkin  

 Lippaassa on melko ajantasaista tietoa kunnan reiteistä 
o Opiskelijat lisäsivät reittejä viime syksynä 

 Kunnan reiteistä löytyy gpx-tiedostot, jotka on mahdollista viedä Lipas-järjestelmään 

 Reiteille räätälöityyn riskienhallintatyökaluun lisätään olennaisimmat riskit  
o Lisäksi työkalu voisi toimia myös ylläpitäjän muistilistana 

 
Sovittiin seuraava kokous 24.5.2017 klo 9-12, Tunturi-Lapin luontokeskus. 
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