
 
 

 

      

 
     MUISTIO 
 
 
 
Aihe:  Kuntakokous, Pello 
Aika: 15.2.2017 klo 15-16.30 
Paikka Pellon kunnantalo 
Paikalla: 

1. Mathlein Tuomas, Pellon kunta 
2. Pikkarainen Markku, Pellon kunta 
3. Rousu Sakari, Lapin amk 
4. Tuomas Pekka, Pellon kunta 
5. Vikeväinen Kari, Lapin pelastuslaitos 
 
Kestilä Sini, 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 kuntaprosessissa esiteltiin seuraavien kuntakokouksien teemat. Prosessin tarkoituk-
sena on saada kunnille riskiperusteiset reittisuunnitelmat, joiden avulla kunta voi hakea esim. ra-
hoitusta investointeihin tai jatkohankkeita. 

 
Lisäksi kokouksessa esiteltiin sähköinen reittikorttimalli ja riskityökalu. Niiden tarkoitus on olla 
kunnille 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 mm. hallinnoimaan reittejä.  Lippaan kautta 
reitit on mahdollista saada myös näkyviin Metsähallituksen ylläpitämään Retkikarttaan. Lippaa-
seen voidaan lisätä reiteistä melko yksityiskohtaista tietoa niin sanotun reittikortin tapaan.  
 
Riskityökalut 
Esiteltiin lyhyesti Matkailun turvallisuustyökalut sivustolta löytyvä sähköinen riskienhallintatyö-
kalu, joka räätälöidään soveltuvaksi reittien käyttöön ja ylläpitoon. Sakari Rousu esitteli räätä-
löidystä työkalusta alustavan version. 

 
 



 

 

Keskustelua 

 Pellon reittityöryhmän kanssa pitää päättää mitkä reitit kannattaa säilyttää ylläpidettävänä 
o Metsähallitus luopumassa osasta kunnan alueella sijaitsevista reiteistä 
o Käyttäjälle tulee antaa ennakkotieto reittien kunnosta tai niiden ylläpidosta 

 Osasta kunnan alueen reiteistä ei ole ylläpitäjää tiedossa 

 Kuntien välisten reittien ylläpidollista yhteistyötä parannettu 
o mm. Ylitorniolle menevä moottorikelkkareitin osalta 

 vielä pitää lisätä opasteita mm. risteyskohtiin 

 Kolarin puolelle menevä moottorikelkkareitti päättyy kunnan rajalle 

 Riskiperustaisen reittimerkintäsuunnitelman teko kunnalle ajankohtaista, sillä reittejä ol-
laan tällä hetkellä uusimassa ja suunnittelemassa 

o Pellon reittityöryhmä työstämään asiaa 
o Kartoitetaan myös kyliltä, millaisia reittejä heillä on mm. miten paljon niitä käyte-

tään 

 Palaute kunnalle tulee tällä hetkellä useasta eri kanavasta 
o QR-koodin käyttöä ehdotettiin ja siihen liittyvää yhtä palautekanavaa esim. yksi 

sähköpostiosoite 

 Kunta on laittamassa reitit Lipas-järjestelmään 
o Opiskelijoiden käyttämisestä kesällä reittien lisäämisessä Lippaaseen, oltiin kiinnos-

tuneita 

 Ruotsin puoli mukaan seuraaviin kokouksiin 
o Pellon pelastuslaitos huolehtii myös Ruotsin puolella sijaitsevan Pellon pelastusteh-

tävistä 
o Pelastuslaitoksella yhteystietoja 

 Reittien riskienhallintatyökalu 
o Näkyykö myös muiden kuin oman kunnan reitit aloitussivustolla? 

 Ei kuitenkaan muokkausoikeutta 
o Pelastuslaitokselle mahdollisuus nähdä kaikki reitit ja niiden tiedot 

 Mahdollisuus jättää merkintä tietokantaan, mutta ei muokkausoikeutta 
o Keskusteltiin, että lisätäänkö muu, kohdan vastaus aina tietokantaan? 
o Valokuvien (esim. viitoista, merkinnöistä yms.) lisäys reittitietoihin? 
o Ylläpitäjän virrallinen nimi eli ei pelkkä yhdistys, kunta, järjestö tms. 
o Reitin riskitiedot näkyvissä yhdessä näkymässä 

 Tekstit lyhennetään näkymään korkeintaan 50 merkkiin 

 Seuraavaan kokoukseen myös matkailupuolen edustajia 
o Mm. Pellon Kehitys Oy:n yritysneuvoja Mika Rinne 

 
 

Sovittiin seuraava kokous 14.6. klo 15-18, Pello kunnantalo. 
 
Muistion kirjasi Sini Kestilä 

 


