
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Aihe:  REILA aloituskokous Kittilä 

Aika:   3.11.2015, 14.00–16.30  

Paikka:  Levin Paloasema 

Paikalla:  Kaakkurinniemi Kari, Kittilän kunta 

  Kinnunen Jari, Kittilän kunta 

  Palosaari Jouni, Levi Ski Resort 

  Palosaari Katri, Levin tunturilomat (opal työryhmä) 

  Palosaari Maija, Levin Matkailu oy 

  Rantakokko Tuomas, Lapin pelastuslaitos 

  Välimaa Lasse, Kittilän kunta 

Latvala Aleksi, MTI 

 

 

 

 Latvala esitteli hankeen taustat lyhyesti 

o Päätoteuttajat: MTI, Lapin Pelastuslaitos ja Metsähallitus  

o Hankkeen kokousten ja tapaamisten muistiot ovat julkisia ja ne 

liitetään osaksi hankkeen verkkosivustoa.  

o Hankkeen internetsivustosta luodaan tietopankki, 

www.reittimerkinnat.fi.  

o Kuntaprosessi sisältää seitsemän (7) kuntakohtaista tapaamista ja 

ainakin kaksi Lappi tason tapaamista, joista toinen on Itä- ja toinen 

Länsi-Lapissa. Alussa tapaamisten painopisteenä on tilannekuvan ja 

verkoston luonti, josta syvennytään riskien kautta reittimerkintöihin  

 

 Kinnunen kertoi Kittilän reittien ja merkintöjen nykytilasta.  

o Kelkkareiteillä on ollut risteysnumeroinnit ja risteysten etäisyystaulut 5 

vuotta (pelastusmerkinnät). Palaute on ollut hyvää ja harvoin 

kelkkareiteille kukaan on eksynyt. Ja jos onkin eksynyt, niin on ollut 

helppo neuvoa puhelimessa takaisin reitiltä 

o Mallia on nyt laajennettu myös muille reiteille (hiihto, patikka, 

pyöräily). Kelkkareittien ja pyöräilyreittien osalta risteysnumerointi 

löytyy myös kartoista, hiihtoreittien osalta ei vielä 

o Kelkka ja pyöräreitit ovat osittain samoja ja niiden risteysmerkinnät on 

yhdistetty 

o Ulkoilureittien opasteita ollaan vaihtamassa keltaiselle pohjalle, vanha 

sininen poistuu. Symbolit ovat standardin mukaisia 

o Luontopolkuja on merkattu väreillä maastoon, kartalla polut on värein 

vaikeusasteen mukaan (sin, pun, musta) 

o Talvikävelyreitit poljetaan kelkalla ja niiden suosio kasvaa hurjasti, 

opastukseen pitää panostaa jatkossa 



 

o Opastuksen logiikkaan suunnitteilla muutos: kohteiden sijasta 

opastettaisiin tietyille nimetyille kierroksille + palveluihin. Ihmiset 

kuitenkin puhuvat lenkeistä aina nimellä. Osa reiteistä toki nimetään 

jatkossakin paikan nimellä, kuten suosittu reitti Ylläkselle ym 

kuntarajojen ylittävät reitit 

o Kunnassa on arviolta noin 20 000 opastetta (risteysnumeroinnit tällä 

hetkellä 0-180) ”onneksi reitit eivät ole merkittävästi lisääntymässä 

vaan enemmänkin vähenemään päin” 

 

 Jouni Palosaari esitteli Levin Latupalvelua ja samalla käytiin keskustelua 

o Testiversio on auki osoitteessa http://www.levi.fi/fi/viihdy-

levilla/laskettelu-lautailu/levin-latupalvelu.html 

o Järjestelmään on tarkoitus lisätä kaikki talvi- ja kesäreitit. 

o Toimii tietokoneella, tableteilla ja älypuhelimissa 

o Sama järjestelmä myös Ylläksellä (omalla maksulla) 

o Palvelusta on ilmaisversio ja maksullinen versio (10€/kausi) 

 Ilmaisversiosta näkyy karttapohjalla reitit ja risteysnumerot 

 Maksullisessa versiossa mukaan tulee mm. oma paikannus, 

reitin mittaus, reittihuollon tilanne, skibussit ja palvelut 

reiteillä.  

o Palvelun käyttö vaatii datayhteyden, joka ainakin alkuun luo haasteen 

ulkomaalaisille käyttäjille (euroopan sisällä roaming maksut on 

poistumassa) 

o Palveluun ollaan lisäämässä myös 112 suomi painike 

o Myös koordinaatit saadaan näkyviin halutulla formaatilla 

o Palvelussa ei vielä näy Kittilän kirkonkylän reitit joita ylläpitää 

liikuntatoimi 

o Keskusteltiin: 

 Mitä kartasta jää jos data yhteys katoaa? Jääkö jonkinlainen 

karttapohja kuitenkin ruudulle? Mitä dataa saa ladattua omalle 

päätteelle? 

 Ajankohtaistiedotteiden käyttö palvelussa. Palautteen keruu 

sovelluksen avulla sekä esimerkiksi pakotetun (varoitus) viestin 

lähetys kaikille sovelluksen käyttäjille 

 

 Rantakokko esitteli pelastuslaitoksen karttajärjestelmää ja kertoi 

pelastustehtävistä reiteillä 

o Omien karttojen lisäksi käytetään kaikkia mahdollisia muita 

reittikarttoja aina tarpeen mukaan – tärkeintä kuitenkin olisi että 

”asiakas” itse tietäisi sijaintinsa 

o Reitille eksyneen tai loukkaantuneen soittaessa 112, hätäkeskus pyrkii 

tekemään tarkan paikannuksen ja ilmoittamaan sen pelastuslaitokselle. 

Jos soittaja ei kuitenkaan tiedä missä on ja hätäkeskus käyttää gsm 

paikannusta, saattaa paikkannuspiste heittää jopa kymmeniä 

kilometrejä 

o Usein pyritäänkin saaman ilmoittaja itse puhelimen päähän jolloin 

tarkkaa paikkaa voidaan selvittää vielä haastattelemalla häntä. 

Pelastuslaitoksen paikallistuntemus onkin tärkeä asia. Pelastustehtävät 

hoidetaan usein maastoyksiköiden ja helikopterin yhteistyöllä 

http://www.levi.fi/fi/viihdy-levilla/laskettelu-lautailu/levin-latupalvelu.html
http://www.levi.fi/fi/viihdy-levilla/laskettelu-lautailu/levin-latupalvelu.html


 

o Pelastustehtäviä Kittilä/Levin alueella maastossa on vuosittain noin 30 

ja suurin osa niistä aivan lähireiteillä olevia sairauskohtauksia ja pieniä 

loukkaantumisia 

o Risteysnumerointi on syötetty pelastuslaitoksen järjestelmään 

manuaalisesti ja lisäksi on lisätty kuvia risteyksistä. Myös tämä 

järjestely on helpottanut paikantamista. Järjestelmä tosin pitäisi saada 

päivittymään jotenkin automaattisesti koska manuaalinen työ vie 

paljon aikaa. (Hanke selvittää mahdollisuuksia kerätä kunnilta suoraan 

reittitiedot ja päivittää ne yhdellä kertaa pelastuslaitoksen 

järjestelmään) 

o Järjestelmien yhtenäisyyttä tulee viedä eteenpäin myös kansallisesti 

kaikilla viranomaistasoilla ja hätäkeskukseen 

o Kinnunen lisäsi, että ajantasaisen reittitiedon läpivieminen kaikille 

viranomaisille voisi mennä Digiroad tyyppisen järjestelmän kautta 

 

 Matkailun näkökulmasta kertoi Maija Palosaari 

o Suurin haaste on ollut kansainväliset matkailijat kävelemässä 

hiihtoladuilla. Talvikävelyreiteille on siis todellinen tarve ja niitä on 

tehtykin lisää. 

o Toinen reittejä tarvitseva liikkumismuoto on Fatbike. Talvikävelijät ja 

Fatbiket mahtuvat enimmäkseen samoille reiteille ja niitä onkin linjattu 

latujen ja kelkkareittien rinnalle 

o Koiraladulle on ollut myös kysyntää ja selvityksessä on tuleeko se 

tulevalle talvelle Könkään kierrokselle 

o Ylläs-Levi maastopyöräreitti on saanut hyvää palautetta kuten myös 

tapahtumista Levi Outdoorfest, jossa reittejä käytettiin monipuolisesti 

o Reiteillä on monenlaista liikkujaa monilla eri välineillä ja jonkinlaisen 

listauksen tekeminen eri liikkumisen muodoista voisi olla tarpeen 

reittien kehittämisen suunnittelun tueksi 

o Mönkijöillä ajelu on lisääntymään päin ja on havaittu että niillä 

ajellaan luvattomasti vähän missä sattuu. Vaaratilanteita aiheuttaa 

ainakin kelkkareiteillä ajo, koska osa kelkkareiteistä on kesäisin 

maastopyöräilyreittejä 

o Kunta ei pysty perustamaan mönkijäreittejä ulkoilu/maastoliikennelain 

mukaisesti. Niihin vaadittaisiin maanomistajien suostumukset enintään 

5 vuodeksi. Prosessi ylipäänsä raskas, koska jos suostumusta ei saa 

maanomistajalta niin reittiä ei voi tehdä 

 

 Lopuksi käytiin keskustelua reittipalautteen keräämisestä sekä 

riskienkartoituksesta 

o Reittipalaute kulkee hyvin kuntaan ja asioihin pystytään puuttumaan 

nopeasti. Palautetta tulee suoraan puhelimitse, sähköpostilla, 

anonyymillä nettilomakkeella sekä Levin Matkailun kautta ja 

yrityksiltä suoraan.  

o Arveltiin, että reiteillä liikkujista alle promille kuitenkaan antaa mitään 

palautetta joten jollekin laajemmalle palautekyselylle olisi tarve 

o Palautetta ei varsinaisesti dokumentoida ja keskusteltiinkin sen 

dokumentoinnin tarpeellisuudesta ja järkevyydestä, jokaista ilmoitusta 

ja rasausta reiteillä ei ehkä kannata erikseen kirjata ylös.  



 

o Palautteen antoa reiteistä voisi jalkauttaa myös yritysten 

asiakaspalveluun.  

o Reiteillä liikkujille voisi tehdä palautekyselyä paikanpäällä sekä esim 

webpropol kyselyllä. Hanke selvittää opiskelijoiden integrointia 

palautekyselyiden tekemiseen. Levin matkailulla on hyvää kokemusta 

Webpropol kyselyn toteutuksesta toiseen asiaan liittyen, palautetta tuli 

todella paljon kun kyselyä jakoi facebook sivun kautta.  

o Riskipaikoista voisi tehdä kyselyä yrityksille suoraan, lyhyt valmis 

lomake voisi tuottaa paljon vastauksia. Opal työryhmän kautta asiaa 

voidaan myös viedä eteenpäin. 

o Levi Ski Resortilla on käytössä Pohjola vakuutusyhtiön 

riskienhallintajärjestelmä. Järjestelmään voidaan kirjata ilmoitus 

läheltäpiti tilanteesta tai onnettomuudesta ja ohjata asia sille taholle 

kenelle se ilmoittajan mielestä kuuluu. Asiaan kannattaa tutustua ja 

samanlaista järjestelmää voisi ehkä hyödyntää myös reittien osalta? 

 

 Sovittiin, että ennen seuraavaa kokousta jokainen kerää pientä yhteenvetoa 

reittien riskipaikoista ja saadusta palautteesta niihin liittyen. Hankkeen 

puolesta rakennetaan työkalua miten riskitieto kootaan yhteen ja sitä voidaan 

hyödyntää. 

 

 

 

 

Seuraava kokous Levin paloasemalla 9.2.2016 klo 13.00–16.00 

 

 

Muistion kirjasi, 

 

Aleksi Latvala 


