
 
3.11.2020 Lapin matkailun turvallisuusseminaari, Chat-keskustelut.  
 
[10.33] Jääskö Kirsi  
Euroopan kartassa Sveitsi oli vaalea pläntti, eli koronaa tosi vähän. Miten se on mahdollista vai 
onko tilastoharha?  
[10.34] Sutinen Hannaliisa - R81Y18S  
Kirsi, sain tietoa tutulta sairaanhoitajalta eilen Sveitsin tilanteesta. Geneven ja Vaud'n kanttoonit 
lähes suljettu. Viime viikolla n. 7800 tartuntaa per päivä / koko maa.   
[10.35] Jääskö Kirsi  
Minä jo ihmettelin. Eli eivät ole jostain syystä kv. tilastoinnissa?  
[10.36] Sutinen Hannaliisa - R81Y18S  
Svetsihän ei ole EU-maa. Johtuisiko siitä?   
[10.36] Jääskö Kirsi  
Ok, ehkä.   
[10.37] Jääskö Kirsi  
Kiitos vastauksista.  
  
[10.39] Harri Lindfors  
Markulle (Broas, LSHP) vielä kysymys: Oliko Vaasan tartunnat jäältä vai muuten 
hallilta/turnauksesta?  
  
[11.03] Sutinen Hannaliisa - R81Y18S  
Voisiko olla yksi yhteinen lappilainen matkailijoiden koronanumero? Palvelu eri kielillä, päivystää 
24/7?  
(1 tykkäystä)  
  
[11.08] Niemelä Janne (Tukes)  
Markulle (Broas LSHP) kysymys: Miten arvioit, muuttuuko koronavirus niin, että tulevaisuudessa 
tarvitsemme useita erilaisia koronarokotteita, joita rokotetaan vallitsevan tilannekuvan mukaan?  
  
[11.13] Sanna Kärkkäinen  
@Hannaliisa, hyvä idea! Ja kertoa vielä, mikä numero on (kuka vastaa/mikä taho/miten Lapissa 
asiaa koordinoidaan/hoidetaan?).  
  
[11.14] Sutinen Hannaliisa - R81Y18S  
Koronahan tulee hiipumaan ajan myötä, toivottavasti. Tilalle voi tulla uusia pandemioita, uusia 
turvallisuushaasteita. Tulisiko pohtia terveysturvallista matkailua laajemmalta kannalta, 
toisentyyppisten epidemioiden tai uhkien kautta? Tietenkin ensin tämä akuutti korona hoitaa alta 
pois.  
  
[11.15] Sutinen Hannaliisa - R81Y18S  
Sanna Kärkkäinen (Vieras) Juuri näin! Kiitos.   
  
[11.19] Lea Kivelä-Pelkonen  
Yksi kanava tavoittaa yksilömatkailijoita voisi olla esim. yhteistyö SF-Caravan ry:n ja 
matkailuautojen vuokraajien kanssa, joille annettaisiin ohjeet matkailijoille jaettaviksi. Lapissa 
liikkui tänä kesänä ja syksynä ennätysmäärä matkailuautoja ja -vaunuja. Nämä toimijat ovat 
suoraan tekemisissä yksittäisten matkailijoiden kanssa.  
(3 tykkäystä)  



  
[11.20] Petri Niska  
Liikenneturvalla on tallainen https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/autolla-
suomessa#48623413 (1 tykkäystä)  
Autolla Suomessa. Autolla Suomessa -esite sisältää autolla liikkumisen tärkeimmät asiat.   
www.liikenneturva.fi  
  
[13.12] Santeri Nuppula (Vieras)  
Tukes, Mervi Murtosen esitys: Kuluttajapalveluiden turvallisuuden 
lomakkeet: https://tukes.fi/asiointi/lomakkeet/kuluttajapalvelut  
Palveluiden turvallisuustoiminnan itsearvointityökalu: https://tukes.fi/turvallisuustoiminnan-
itsearviointi  
  
[13.21] Anu Nylund  
Tukesin lomake hyvä, voisiko vaara- sanan sijaan olla riski?   
  
[13.22] Anu Nylund  
Ok - vastaus tulikin vaara-sanan käyttöön.   
  
[13.22] Siuruainen Kimmo  
Asiakasturvallisuuden arviointi toteutuu ihan hyvin Lapissa, liukkauden merkitys pitäisi huomioida 
paremmin. Työturvallisuudessa sen sijaan on selkeästi puutteita, työturvallisuuskulttuurissa on 
parannettavaa. Pienoista hämmennystä aiheuttaa työturvallisuuden riskien- ja vaarojen 
arvioinnissa käytettävän taulukon sekä asiakasturvallisuudessa käytettävän taulukon (Matupa) 
erot. Työturvallisuuden arvioinnissa käytettävä taulukko on koulutettu jo yli miljoonalle 
suomalaiselle. Olisiko syytä yhdistää taulukot samaksi?  
  
[13.25] Tiina Reijonen  
Mietin tuota vaara ja riski sanan käyttöä kun tekee englanti version, danger kuulostaa 
vaarallisemmalta kuin risk ? pls advice onko nämä jo englanti versiona?  
  
[13.25] Raittimo Jussi  
Komppaan Kimmoa. Varsinkin korkean työskentelyn osalta näkee puutteita. Ei valjaita, ei 
varmisteta köysin tai aidoin  
  
[13.37] Murtonen Mervi (Tukes)  
Anu ja Tiina: Halusimme erottaa, että vaara ja riski ovat eri asioita: Vaara on joku konkreettinen 
asia, joka voi aiheuttaa esim. tapaturman tai muuta haittaa. Esim. korkeuserot voivat aiheuttaa 
vaaran, samoin kypärän käyttämättömyys, jne. Riski puolestaan on abstrakti käsite, joka kuvaa 
vaaran merkittävyyttä esim. ihmisten mielikuvissa tai numeerisissa arvioissa. Puheessa nämä 
menevät helposti sekaisin, myös itselläni. (smile)  
(1 tykkäystä)  
  
[13.39] Siuruainen Kimmo  
Riski = todennäköisyys?  
  
[13.40] Murtonen Mervi (Tukes)  
Kimmo ja Jussi: Tukesilla ei ole mitään sitä vastaan, että erilaiset vaarojen tunnistamisen taulukot 
yhdistetään tai että menetelmiä käytetään ristiin. Esim. asiakkaisiin ja työntekijöihin kohdistuvat 
riskit voi aivan hyvin arvioida samoilla menetelmillä. Nuo esittämäni taulukot ovat yksi vaihtoehto, 
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mutta kelpuutamme siis kaikki muutkin menetelmät. Tärkeintä on, että käytäntö on yritykselle 
sujuva ja oikeasti johtaa turvallisuuden parantumiseen.  
[13.40] Niemelä Janne (Tukes)  
Mervi, voisiko jopa sanoa, että vaara on olemassa (esim. korkeuserot), vaikka siitä aiheutuva riski 
saataisiin tehdyillä turvallisuuspiteillä käytännössä poistettua?  
[13.40] Murtonen Mervi (Tukes)  
Yleensä riski = seurausten vakavuus x näiden seurausten syntymisen todennäköisyys  
  
[13.41] Murtonen Mervi (Tukes)  
Janne: Kyllä! Putoamisvaara on esim. Kolin laella olemassa, vaikka siellä ei olisi yhtään turistia. 
Sitten kun sinne joku menee, hän altistuu vaaralle ja syntyy vaaratilanne. Putoamisen riskinkin voi 
teoreettisesti sitten laskea.  
[13.42] Siuruainen Kimmo  
Olisi helpompi, kun olisi vain yksi yhtenäinen taulukko mitä käytetään työturvallisuuden ja 
asiakasturvallisuuden arvioinnissa. Ainakin ammatillisessa koulutuksella toisella asteella tehdään 
rinnakkain kumpaakin Redussa.  
[13.43] Murtonen Mervi (Tukes)  
Nyt lopetan Outin esityksen häiritsemisen, mutta se jäi vielä sanomatta, että emme edellytä riskin 
suuruuden määrittämistä, koska erityisesti todennäköisyyksien arviointi on todella vaikeaa jopa 
asiantuntijoille.   
  
[13.54] Santeri Nuppula (Vieras).   
Liikenneturva, Petri Niska: Etukäteiskysymyksissä on ollut puhetta kelkan reen varusteista, 
tässä linkki Traficomin 
määräykseen https://finlex.fi/data/normit/44767/FI_traktorimaarays_2018.pdf  
Lisäksi puhetta voi tulla hevosista liikenteessä, tässä linkki meidän 
nettisivuille https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/hevonen-liikenteessa#48623413  
  
[14.00] Siuruainen Kimmo  
Miten eFatbiket?  
  
[14.01] Siuruainen Kimmo  
Moottorikäyttöisellä ei ole rajattu eroa sähkö- tai polttomoottoreiden välille?  
[14.05] Heikki Piirainen (Vieras)  
Onko sähköpyörä moottorikäyttöinen ajoneuvo?  
  
[14.07] Raittimo Jussi  
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/sahkoiset-liikkumisvalineet  
Sähköiset liikkumisvälineet | Traficom  
www.traficom.fi  
  
[14.10] Murtovaara Turo Naturpolis Oy  
koskeeko nämä kelkkauria mitenkään?   
[14.14] Petri Niska  
Kelkkaurat luetaan maastoksi. Lainaan suoraan Ympäristöministeriön virkamiehen sanoja, että 
kelkkaurilla nämä asiat ovat sopimusasioita uran pitäjän ja maanomistajan kesken.  
[14.15] Murtovaara Turo Naturpolis Oy  
Suurin osa urista ovat Metsähallituksen hallinnoimia  
[14.17] Teemu Koivunen (Vieras)  
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250w saakka sähköavusteiset on polkupyöriä lainsäädännössä, yli sen mopoja tai 
moottoripyöriä.   
  
[14.18] Murtovaara Turo Naturpolis Oy  
eli onko tietoa MH:n urista, miten niissä suhtaudutaan muihin ajoneuvoihin ja kulkijoihin  
[14.26] markku mettänen (Vieras)  
Lainaus MH:n uralupa ehdoista-   

• Uralupa oikeuttaa ajamaan moottorikelkalla tai muulla jalaksin tai teloilla 
varustetulla maastoajoneuvolla, jonka omamassa on enintään 800 kg, 
Metsähallituksen hallinnassa olevalla alueella merkityillä kelkkaurilla koko maassa 
lumipeitteisenä aikana. lainaus    

[14.32] Jussi Pietikäinen  
Onko jotain tiettyä tilannetta missä kelkkailijoita loukkaantuu eniten?  
[14.34] Lämsä Merja (ELY)  
Useissa onnettomuuksissa on loukkaantunut / kuollut matkustaja, joka on pudonnut kyydistä. 
Tietyissä kelkkamalleissa matkustajan istuin on korkeammalla. t. tutkijaltk:n siht.  
[14.35] Jarkko Rytilahti  
Törmäämiset tapahtuvat usein vasemmalle kääntyvässä kaarteessa, jossa kelkka ajautuu reitiltä 
ulos ja törmää puuhun  
  
[14.44] Jussi Pietikäinen  
Vielä tarkentava kysymys: Onko ns. vihreät avaimet eli maks. 40km/h ajotila vähentänyt näitä 
vasemmalle kääntyvien onnettomuuksia?  
[14.48] Murtonen Mervi (Tukes)  
Arin esityksessä oli hyvät näkökulmat: Ihmisen näköinen (ja kokoinen :)) turvallisuus, kasvojen 
antaminen turvallisuudelle ja turvallisuusasioihin liittyvän hiljaisuuden murtaminen. Tykkäsin!  
[14.48] Jarkko Rytilahti  
Uudessa varustemääräyksessä on lähtökohtana, että takavalaisimen valonlähteen on vastattava 
valoteknisiltä ominaisuuksiltaan vähintään 5 watin hehkulamppua. Enintään 1,5 m korkeudella  
  
[14.48] Jarkko Rytilahti  
Tämän tarkemmin sitä ei ole määritelty  
  
[14.53] Lämsä Merja (ELY)  
Ranuan esim. on kunnan katuverkolle.  
  
  
 


