
 
 

 

      

 
     MUISTIO 
 
 
 
Aihe:  Kuntakokous, Sodankylä 
Aika: 24.1.2017, klo 10 – 13 
Paikka Hotelli Luostotunturi 
Paikalla: 

1. Juntunen Hely, Metsähallitus 

2. Mettänen Markku, Liikenneturva 

3. Moberg Seppo, Sodankylän kunta 

4. Mäkitalo Ville, Sodankylän kunta 
 
Kestilä Sini, MTI 
Koivumaa Vesa, MTI 

   
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. 
 

 Käytiin läpi Sodankylän kunnan reiteistä koottua taulukkoa. Taulukkoon on kerätty reittejä 
jotka löytyvät mm. kunnan, alueen matkailun tai Metsähallituksen sivustoilta 

o keskustelua käytiin taulukon ajantasaisuudesta 
o Kunnan täytyy tarkistaa, onko heidän internetsivuilta löytyvä tieto ajan tasalla 

 
Riskit ja reittiensuunnittelu 
Seuraavaksi esiteltiin sähköinen reittikorttimalli ja kaksi riskityökalua. Niiden tarkoitus on olla kun-
nille 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 hallinnoimaan esimerkiksi reittejä.  Lippaan 
kautta reitit on mahdollista saada myös näkyviin Metsähallituksen ylläpitämään Retkikarttaan. 
Kunnat voivat laittaa Lippaaseen lisäämiinsä reitteihin lisätietoja niin sanotun reittikortin tapaan.  
 



 

 

 Sodankylän oman karttapalvelun gpx:t pystyy siirtämään Lippaaseen 

 Kakslauttasen alueella sijaitsevat reitit puuttuvat, koska ovat Saariselän latupoolin ylläpidon 
alla 

 Lippaasta ei löydy ihan koko Luoston latuverkko, koska osa niistä menee toisen kunnan puolelle 
o Toivottiin yhteistyötä mm. kuntien välillä ja myös Metsähallituksen, vaikka ollut haas-

teita 

o Metsähallitus on tehnyt yhteistyötä Sallan kunnan alueella, jotta reitit eivät loppuisi 
kesken kaiken, kun ylläpitäjä vaihtuu. 

o Voitaisiin pohtia yhteistyössä reittejä esim. Metsähallituksen puistoalueen väen ja kun-
nan reiteistä vastaavien kanssa 

 Todettiin, että kaikki reitit eivät ole ajan tasalla Lippaassa 

 Todettiin, että Lippaaseen järkevämpi laittaa kelkkareitit/urat pätkinä  
o Helpottaa reittien hallinnointia ja päivittämistä 
o Metsähallituksessa reitit merkitään myös osina heidän omaan järjestelmään helpom-

man hallittavuuden takia 

 
Riskityökalut 
Esiteltiin Metsähallituksen käyttämä riskityötaulukko sekä Matkailun turvallisuustyökalut sivus-
tolta löytyvä sähköinen riskienhallintatyökalu.  Hankkeessa on tarkoitus räätälöidä sähköinen ris-
kienhallintatyökalu soveltuvaksi reittien käyttöön. 
 

 Heräsi kysymyksiä mm. käytettävyydestä: Miten pääsy työkaluun? Kenen takana linkki? 

 Kunta on innokas kokeilemaan räätälöityä riskienhallintatyökalua 

 Ehdotettiin, että aineistoa siihen otetaan mm. aikaisemmin pidettyjen riskienhallintatyöpajo-
jen tuloksista 

 
Muut asiat 

 Kunnan ylläpitämät reitit löytyvät sähköisenä  
o järjestelmän ylläpito Moberg 

 Palautejärjestelmä/kanavat: 
o Palaute tärkeää ja kaikkeen palautteeseen tulee vastata 
o Tällä hetkellä palaute tulee Sodankylässä useasta eri kanavasta 
o Hankkeen osalta ehdotettu QR-koodi sai positiivisen vastaanoton 

 Etukäteistiedon todettiin olevan myös tärkeää, koska tietoa etsitään jo ennen matkaa ja siksi 

myös esim. internetsivuston materiaalin oltava kunnossa. 

 Luostolle on tulossa uusi infopiste 
o Halutaan yhteistyötä (Metsähallitus, kunta ja muut ylläpitäjät), koska siihen merkitään 

myös reittejä. 

 Metsähallitus on poistanut vanhat merkinnät omilta alueiltaan, mutta ei muilta 
o Todettiin, että Sodankylän kunnan alueella vieläkin esim. kelkkareiteillä vanhoja merk-

kejä 

 Pyhä-Luostolla mietitty maastopyöräreitin merkintätapaa 

 Uusi reitti Paavon polku 



 

 

o  Sodankylän Rotaryklubi ry:n rakentama, mutta kuka on ylläpitäjä? 
 

Sovittiin seuraava kokous tiistaille 6.6.2017 klo 10-13 Sodankylän kunnantalolle.  
 

Muistion kirjasi Sini Kestilä 
 


