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Reittien turvallisuus

Hannu Väärälä



Tänään aiheina:

Turvallisuus luontomatkailussa –webinaari 3.11.2021

• Kuluttajapalveluiden valvonta Tukesissa
• Kuluttajaturvallisuuslain velvoitteet
• Reittien vaarojen ja riskien tunnistaminen
• Tiedottaminen
• Onnettomuudet ja ilmoitukset
• Hyviä tapoja ja käytäntöjä!

Hannu Väärälä, ylitarkastaja, Tukes kuluttajapalvelut
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Kuluttajapalvelut-
ryhmän jäsenten 
vastuualueet ja 
yhteystiedot 
tukes.fi

https://tukes.fi/tietoa-tukesista/yhteystiedot/selaa-yksikon-ja-ryhman-mukaan
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Kuluttajapalveluiden valvonta 
Tukesissa

• Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta kunnilta ja 
Aveista Tukesiin 1.5.2016 alkaen.

• Valvonnassa on ohjaava ja neuvova ote
• tarvittaessa käytössä KuTuL:n pakkokeinot

• Suunta yksityiskohtien tarkastamisesta kohti 
turvallisuusjohtamisen pitkäjänteistä kehittämistä

• Sekä ennakoivaa että jälkikäteistä valvontaa
• Ohjausta, neuvontaa, kouluttamista ja viestintää
• Lähtökohtaisesti maksutonta



Palveluntarjoajan velvollisuudet
Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011, 5 – 9 §

1. Huolellisuusvelvollisuus 
2. Riskienarviointi ja omavalvonta
3. Turvallisuusasiakirja
4. Tietojen antaminen kuluttajalle
5. Onnettomuuskirjanpito
6. Palvelussa tapahtuvista onnettomuuksista 

ilmoittaminen Tukesiin 



Reittien turvallisuus
• Kuntoradat, luontopolut, 

retkeilyreitit, ladut, mtb,
ratsastus, polkujuoksu, kelkkailu, 
lumikenkäily, talvikävelypolut

• Reitin turvallisuudesta vastaa 
reitin haltija/ylläpitäjä



Reittien vaarojen tunnistaminen

• Reitin maasto, sijainti ja 
pituus

• Reitillä käytettävät 
liikuntamuodot

• Erityiskohteet ja rakenteet
• Kävijämäärät ja asiakasprofiili
• Sääolosuhteiden vaikutus

Video

Palvelun vaarat ja riskit on kartoitettava aina!



Turvallisuusasiakirja
Laadittava turvallisuusasiakirja, jos reittiin tai reitistöön liittyy merkittäviä 
riskejä reitillä kulkijoille tai ulkopuolisille.



Tiedonantovelvollisuus 1/4
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• Ennakkotiedot (some, netti, 
media, esitteet)

• Ohjeistus ja opastus paikan 
päällä (infotaulut, viitoitus, 
kyltit)

• Olosuhdemuutoksiin 
reagoiminen 
tiedottamalla(some) ja 
muilla keinoin

• Käytön lopettaminen 
kauden loppuessa/kokonaan



Tiedonantovelvollisuus 2/4

11

• Ennakkotiedot (some, 
netti, media, esitteet)

• Ohjeistus ja opastus 
paikan päällä (infotaulut, 
viitoitus, kyltit)

• Olosuhdemuutoksiin 
reagoiminen 
tiedottamalla (some) ja 
muilla keinoin

• Käytön lopettaminen 
kauden 
loppuessa/kokonaan



Tiedonantovelvollisuus 3a/4
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• Ennakkotiedot (some, 
netti, media, esitteet)

• Ohjeistus ja opastus 
paikan päällä (infotaulut, 
viitoitus, kyltit)

• Olosuhdemuutoksiin 
reagoiminen 
tiedottamalla (some) ja 
muilla keinoin

• Käytön lopettaminen 
kauden 
loppuessa/kokonaan



Tiedonantovelvollisuus 3b/4
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• Ennakkotiedot (some, 
netti, media, esitteet)

• Ohjeistus ja opastus 
paikan päällä (infotaulut, 
viitoitus, kyltit)

• Olosuhdemuutoksiin 
reagoiminen 
tiedottamalla (some) ja 
muilla keinoin

• Käytön lopettaminen 
kauden 
loppuessa/kokonaan



Tiedonantovelvollisuus 4/4
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• Ennakkotiedot (some, 
netti, media, esitteet)

• Ohjeistus ja opastus 
paikan päällä 
(infotaulut, viitoitus, 
kyltit)

• Olosuhdemuutoksiin 
reagoiminen 
tiedottamalla ja muilla 
keinoin

• Käytön lopettaminen 
kauden päättyessä / 
kokonaan



Kenellä on vastuu?

• Vastuu palvelun turvallisuudesta on 
aina palvelun tarjoajalla

• Palvelu on turvallinen, jos sen riskit ovat 
hyväksyttävällä tasolla

• Onko palveluntarjoaja tehnyt riittävät, 
edellä kuvatut, toimenpiteet?

• Kesäreiteillä voi olla kiviä, juuria ja 
epätasaisuuksia, laduilla roskia tai jäätä. 
Olosuhteet vaihtelevat, ja käyttäjän 
vastuu korostuu.

• Tietyt lajityypilliset vaarat ja 
onnettomuudet voidaan hyväksyä.



Onnettomuudet ja niistä oppiminen

• Palveluntarjoajan 
pidettävä kirjaa 
onnettomuuksista ja 
läheltä piti –tilanteista

• Vakavista tapauksista 
tulee ilmoittaa Tukesiin

• Ilmoituksia tulee hyvin 
vähän – miksi?

Onnetto-
muus

ladulla

Metsä-
hallitus, 

kunta

Pelastus
-laitos

Ali-
hankkija

Matkailu-
yhdistys,
latupooli

Miten tieto onnettomuuksista tavoittaa eri osapuolet?



Reittien monikäyttö ja uudet käyttötavat

• Ei juurikaan onnettomuusilmoituksia
• Mitä keinoja on vaaratilanteiden 

ehkäisemiseksi?
• Linjaukset, vaihtoehtoiset reitit, reitin 

kunto, kiellot
• Mahdollisuuksien mukaan omia reittejä 

(esim. talvikävelypolut)
• Toisten käyttäjien kunnioittaminen ja 

huomioiminen (etiketit)

Video



Tukesin sähköisiä palveluita 
palveluntarjoajien käyttöön
• Turvallisuustoiminnan itsearviointityökalu: https://tukes.fi/turvallisuustoiminnan-itsearviointi

• Uusittu turvallisuusasiakirjan pohja ja ohje: https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-
tarjottavat-palvelut/palveluntarjoajan-velvollisuudet/turvallisuusasiakirja

• Ilmoituslomake vakavien tapaturmien ja läheltä piti –tilanteiden ilmoittamiseksi Tukesiin: 
https://marek.tukes.fi/ilmoitus.aspx

• Vaarojen tunnistamisen avainsanaluettelo: 
https://tukes.fi/documents/5470659/9940145/Avainsanaluettelo/5a7990b8-2170-4b51-ab06-
4aaa7a7d385b

• Videoita palveluiden asiakasturvallisuudesta:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3qcDTJTeFhl8GgHwI113-cNk4-6yPziC

• Ohje vuokrauspalvelujen tarjoajille: https://tukes.fi/liikunta-ja-harrastevalineiden-
vuokrauspalveluiden-turvallisuus

https://tukes.fi/turvallisuustoiminnan-itsearviointi
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/palveluntarjoajan-velvollisuudet/turvallisuusasiakirja
https://marek.tukes.fi/ilmoitus.aspx
https://tukes.fi/documents/5470659/9940145/Avainsanaluettelo/5a7990b8-2170-4b51-ab06-4aaa7a7d385b
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3qcDTJTeFhl8GgHwI113-cNk4-6yPziC
https://tukes.fi/liikunta-ja-harrastevalineiden-vuokrauspalveluiden-turvallisuus
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-KIITOS-

Hannu Väärälä
Ylitarkastaja, Kuluttajapalveluiden turvallisuus |Luonto-
ohjelmapalvelut, kiipeily, seikkailupuistot, reitit

Puh | Tel. +358 2950 52 158

Hannu.vaarala@tukes.fi

mailto:Hannu.vaarala@tukes.fi
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