
 
 

 

      

 
     MUISTIO 
 
 
 
Aihe:  REILA Sodankylä kokous 
Aika: 12.12.2017 klo 10-12 
Paikka:  Sodankylä  
Paikalla:  

1. Moberg Seppo, Sodankylän kunta 
2. Mäkitalo Ville, Sodankylän kunta 
3. Reinvuo Timo, Metsähallitus 
4. Rousu Sakari, Lapin AMK 
5. Summanen Anu, Pyhä-Luoston Matkailuyhdistys ry 

 
 Kestilä Sini, MTI 

   
Ajankohtaisia 
Kokouksessa esiteltiin REILA-hankkeen ajankohtaisia asioita.  

• Hankkeen kuntaprosessi päättyy, mutta yhteistyötä kuntien kanssa halutaan jatkaa ja tie-
dottaa edelleen hankkeen asioista.  Hankkeeseen haetaan jatkoaikaa elokuun 2018 lop-
puun. 

o keväällä REILA-hankkeen esittely, joko kunnan hallitukselle tai lautakunnalle 
 tammikuussa 2018 sovitaan kunnan yhteyshenkilöiden kanssa, mitä esitel-

lään kunnassa tehdyistä toimenpiteistä  
• Ylläs-pilotti – katselmus pidettiin 4.10.2017 
• Pelastus- ja paikannusmerkki on sisällytetty hallituksen esitykseen eduskunnalle uudeksi 

tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.  
o ohjeistus merkin käyttöön, tehdään hankkeen aikana 

• Turvallisuus mobiiliopastuksessa –selvitys löytyy REILAn sivuilta 
  

Riskiperusteinen reittimerkintä suunnitelma  
Sisältää: 

• Maastoreiteille räätälöidyn turvallisuusasiakirjan 
o yksi asiakirja kattaa koko kunnan reitistön sekä moottorikelkkareitit ja –urat että 

lihasvoiminkuljettavat 
• Maastoreittien perustietojen ja riskikartoitusten syöttö ReilaRiski-riskienhallintatyökaluun 

o ehdotettiin, että Reitin perustietojen kohtaan Opastekokonaisuus lisätään lähtö-
paikkojen kohtaan tekstiosuus, johon voi kirjoittaa tarkemmin lähtöpaikan ominai-
suuksista kuten esim. löytyykö lähtöopastetta jne. 

 
 



 

 

Kokouksessa käytiin läpi ReilaRiski-riskienhallintatyökalu. 
• kunnan reitit pitää syöttää työkaluun, nyt ne löytyvät Lipas.fi –järjestelmästä 
• todettiin, että reittitietouden dokumentointi yhteen paikkaan on tärkeää henkilöstön 

vaihtuvuuden takia 
o nyt reittitietous on sirpaleista 

• riskienkartoitustyö on kunnassa tuttua mm. leikkipaikat ovat riskikartoitettu ja niitä päivi-
tetään 

• Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija on ollut kiinnostunut tekemään opinnäytetyönään 
kunnan alueen moottorikelkkareittien ja –urien riskikartoitukset  

• kunnalla on kiinnostusta hyödyntää opiskelijoita avustamaan reittien riskikartoitustyössä 
• kunnan kannattaa myös hyödyntää riskienkartoitustyössä vapaaehtoisia esim. harrastus-

seuroja 
 
Palaute 

• REILA-hankkeen hyötyjä ovat olleet, että se on parantanut maastoreittien turvallisuus-
ajattelua 

• Reittimerkinnöissä toivottiin edelleen lisää avustusta  
o hanke laittaa kaikki Ylläs-pilotin tiedot esim. materiaalien kustannukset, työn kus-

tannukset sekä valmiit pohjat eli graafisen materiaalin (lähtöopastetauluista, vii-
toista ym.) hankkeen sivustolle 

o sivusto muutetaan kevään aikana tietopankiksi, johon kootaan kaikki hankkeen 
aikana kerätty tieto, josta on apua maastoreittien ylläpitoon ja suunnitteluun 

o todettiin, että valmis tieto mm. kustannuksista helpottaa omien kustannussuunni-
telmien laatimista 

 
Muistion kirjasi Sini Kestilä 

 


