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REILA parantanut Kolarin kunnan reittien ylläpitoa
Säännöllinen kokoontuminen reittiasioiden pariin; turvallisuuskeskustelua ja 
riskien kartoittamista -> reittien kirjaaminen ReilaRiskiin (kesken)

Yritysten omia reittejä (esim. lumikenkäily ja umpihankihiihto) ilmoitettu 
paikalliselle pelastuslaitokselle

Reittejä syötetty Lippaaseen, näkyvyys retkikartta.fi:ssa

REILA nettisivuille koottuja materiaaleja hyödynnetty 

Moottorikelkkareittien selvityksiä tehty



Ylläksen pilottikohde
Hyvää ja selkeää materiaalia reittien lähtöpaikkojen 
opastustauluihin ja viittoihin

Paikannusmerkinnät pilottireiteille (kelkkareitit ja 
ladut/vaellusreitit)

Jatkuvan reittimerkinnän (materiaali) testaus Yllästunturissa

Talvipolkujen viitoitus, yhtenäiset reittimerkinnät



Kolarin reitit

Reittien ylläpidon organisointi meneillään Kolarin kunnassa; miten vastuut jaetaan, 
mikä taho hoitaa reittejä, Ylläksen Matkailuyhdistyksen rooli

Metsähallitus tärkeä yhteistyökumppani

Reittien korjausvelkaa paljon (sillat, pitkospuut)

Reittien monikäyttö- ja vastuuselvitykset; suunnitteilla lisää monikäyttöreittejä (mm. 
ratsastus, maastopyöräily)

TUKESin koulutuksia tarvitaan vielä uusille toimijoille



Kehitettävää ja parannettavaa

Reittien riskikartoitusta jatkettava, reittikohtaiset turvallisuussuunnitelmat
Paikannusmerkit kattamaan koko reitistö, mistä rahoitus?

Reittien digitalisoinnin kehittäminen, avoin tietokanta, jota voi hyödyntää sekä 
reittien huollossa, turvallisuudessa, markkinoinnissa, karttojen teossa ym. 

Pelastuskartan päivittäminen, tarvitaanko? Yksi karttapohja missä olisi kaikki 
reitit ja merkinnät – helpottaisi pelastuslaitosta -> kartta käyttöön myös 
HÄKE:een.

Ylläksen sähköinen reittiopas kattamaan myös muun kunnan alueen



Kehitettävää ja parannettavaa
Säännöllisiä reittitapaamisia jatkettava (pelastuslaitos ja 
ohjelmapalveluyritykset mukaan)

Safariyritysten omat paikannussovellukset

Säännöllinen pelastusharjoitus, jonka vetovastuuna kunta tai Matkailuyhdistys

Nyt puhutaan Lapin reiteistä - hyvä seminaari, toivotaan jatkoa

Jatkohanke, jossa keskitytään mm. reittien digitalisointiin ja 
paikannusmerkkien asennukseen maastoon
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