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Aihe:  REILA Pello kokous 
Aika: 14.6.2017 klo 15-17 
Paikka:  Pellon virastotalo  
Paikalla:  

1. Eero Paavo, Pellon reittityöryhmä 
2. Koivumaa Kari, Metsähallitus 
3. Koskela Ilkka, Pellon kunta 
4. Mathlein Tuomas, Pellon kunta 
5. Palokangas Antti-Pekka, Westribe Safaris 
6. Pikkarainen Markku, Pellon kunta 
7. Poukkanen Mikko, Lapin AMK, opiskelija 
8. Rousu Sakari, Lapin AMK 
9. Tuomas Pekka, Pellon kunta 
10. Vikeväinen Kari, Lapin pelastuslaitos 

 
 Kestilä Sini, MTI 

   
Kokouksen aluksi käytiin lyhyt esittelykierros. Hankkeessa on aloittanut harjoittelun metsätalous-
insinööriopiskelija Henri Timlin. Hän on harjoittelussa elokuun 2017 loppuun asti ja hänen pääasi-
allinen tehtävänsä on avustaa kuntia mm. reittien syöttämisessä Lippaaseen sekä ReilaRiski-ris-
kienhallintatyökaluun.  
 
Metsätalousinsinööriopiskelija Mikko Poukkanen kertoi opinnäytetyöstään, jossa hän päivittää 
ELY-keskuksen vuoden 2011 julkaisemaa selvitystä Lapin alueen moottorikelkkareiteistä ja –urista. 
Opinnäytetyö on ELY-keskuksen ja REILA –hankkeen toimeksianto.  
 
Suomen Ladulta tilattu Monikäyttöselvitys on luettavissa www.reittimerkinnat.fi kohdassa mate-
riaaleja. Lisäksi Suomen ladulta on tilattu vastuuselvitys, jossa käsitellään maastossa olevien ulkoi-
lureittien ylläpitäjän, yrittäjän vastuuta ja ulkoilijan omavastuuta.  
 
Pilotointi on aloitettu Sport Resort Ylläksellä. Ylläs-pilotin etenemisestä löytyy informaatiota 
www.reittimerkinnat.fi. 
 
Keskustelua 

 Sovittiin, että hankkeen harjoittelija Henri Timlin ottaa yhteyttä Markku Pikkaraiseen ja so-
pii, miten hän voisi kuntaa auttaa riskienkartoitustyössä. 



 

 

 Pellon kunnan osalta ELY-keskuksen 2011 selvityksessä on virheellisesti merkitty kaikki 
moottorikelkkareiteiksi, vaikka osa on moottorikelkkauria. 

 Metsähallituksen hallinnoiman Retkikartan osalta on ongelmallista, jos ei kunnan ylläpitä-
mät moottorikelkkareitit ja –urat näy siinä, koska omistaja/ylläpitäjä vaihtuu usein kesken 
reitin 

o Siksi kunnan reittien- ja urien syöttäminen Lippaaseen tärkeää 

 Kunnassa moottorikelkkareittien ylläpitoon/huoltoon on budjetoitu rahaa 
o Todettiin, että ne ovat hyvässä kunnossa, mikä myös lisää niiden turvallisuutta 
o Haasteena on reitit, jotka jatkuvat naapurikuntien puolelle 

 Aina ei tiedetä missä kunnossa reitti on toisessa kunnassa 

 Reittien monikäytön osalta keskusteltiin siitä, että kuka käyttäjistä on vastuussa, jos jotain 
tapahtuu? 

o Esim. moottorikelkkareiteillä on voi olla suuret vauhdit, koska nopeusrajoituksia ei 
välttämättä noudateta ja viranomaisilla ei ole resursseja valvoa käyttöä 

 
Kuluttajanturvallisuuslain mukaan Tukes vaatii riskikartoitukset ja turvallisuusasiakirjat kaikilta 
maastoreiteiltä, paitsi sellaisilta jotka ovat vähäriskisiä. Hankkeessa on räätälöity ReilaRiski-riskien-
hallintatyökalu, jonka avulla voidaan riskikartoittaa sekä samalla dokumentoida reitit ja niiden ris-
kit. Tukes on todennut, että sen avulla pystytään toteuttamaan mm. vaadittavaa huolellisuusvel-
voitetta. 
 
ReilaRiski-riskienhallintatyökalu 

 Käydään Pellon kunnassa olevat maastoreitit läpi 
o Riskikartoitukset niille joita käytetään 
o Vähäisemmällä käytöllä olevat poistetaan 

 Pellon reittityöryhmässä voidaan keskustella tarvittavista toimenpiteistä riskienkartoituk-
sien osalta 

 
Muuta 

 Mietittiin, että onko tarkoitus vierittää vastuu maastoreittien käytöstä täysin ylläpitäjälle? 
o Mikä on käyttäjän vastuu? 

 Metsäautotietä, jossa ei ole ylläpitoa, ei saa aurata yli menevän moottorikelkkareitin koh-
dalta. Risteyskohdan ohi on tehtävä kiertotie.   

 Liikenne- ja viestintäministeriön tieliikennelaki luonnos herätti keskustelua mm. pohdit-
tiin, että onko ehdotettu moottorikelkkatie ELY-keskuksen ylläpitämä jne.? 

o Lisätietoja asiasta löytyy www.reittimerkinnat.fi 
 
Sovittiin seuraava kokous 7.12.2017 klo 15-18. 

 
Muistion kirjasi Sini Kestilä 

 


