
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Aihe:  Kuntakokous Kittilä 

Aika:   27.10.2016, 13.00–15.00  

Paikka:  Levin Paloasema 

Paikalla:   
1. Jokela Henri, Kittilälehti 

2. Kinnunen Jari, Kittilän kunta 

3. Kurula Kauko, PerheSafarit 

4. Ojala Jorma, Lapin pelastuslaitos 

5. Seurujärvi Mika, Metsähallitus 

6. Seppälä Ari, Lapland Safaris 

7. Välilä Jouni, Levi Ski Resort 

 

Kestilä Sini, Metsähallitus 

Ollila Erkki, Metsähallitus 

Latvala Aleksi, MTI/Lapin AMK 

 

 

 

 Latvala kertoi alkuun REILAn ajankohtaiset asiat sekä esitteli kunnille 

tehtävän riskiperusteisen reittimerkintäsuunnitelman alustavan sisältörungon 

 Aikaisempien kokousten aiheita päivitettiin seuraavasti: 

o Kartoitetut riski/ongelmapaikat on pääosin korjattu mm alikulkuja 

syvennetty ja valaistusta lisätty, heijastinmerkkejä lisätty 

kelkkareiteille joita on muutenkin paranneltu, Immeljärven-

Ahvenjärven kelkkareitti on siirtymässä lähiaikoina toimituksella 

parempaan ja turvallisempaan paikkaan 

o Käyttötapamuutoksen johdosta Kätkälle on tulossa reittejä 

talvikävelyyn ja –pyöräilyyn sekä revontulien katseluun. Myös uusia 

reittejä suunnitteilla noin 16km 

o Tulevana kesänä Immeljärvelle rakennetaan uusi taukopaikka 

palvelemaan kesä- ja talvikäyttöä, mikäli saadaan tarvittavat 

määrärahat kunnan budjettiin 

o Mikäli budjettiin saadaan rahaa, niin ensivuonna tulee yksi uusi 

alikulku sekä silta Venejoen ylitykseen 

o Tavoitteena on vuosittain aina kesällä raivata ja leventää reittejä 40km 

o Ylläs-Levi hiihtoreitillä olleita puutteita on korjattu ja reittiä 

muutenkin paranneltu 

o Levin alueen latu- ja kelkkakarttojen painatus- ja myyntivastuu on 

siirtynyt kunnalta Levin Matkailu Oy:lle. Kunta vastaa edelleen reittien 

ylläpitäjänä karttatietojen paikkansapitävyydestä sekä karttojen 



 

laadinnasta ja toimittaa painokelpoiset karttatiedostot Levin 

matkailulle 

o Maastopyöräily on vapautumassa kansallispuiston alueella ja myös 

Levin lähistölle olisi tarve osoittaa lisää maastopyöräreittejä 

o Risteysnumerointi on toista talvea käytössä myös hiihtoreiteillä ja sen 

toimivuudesta saadaan lisäkokemusta. Risteysnumerointi näkyy myös 

sähköisessä latupalvelussa. Kesä ja talvireittien risteäminen ja 

numerointi maastossa saattaa aiheuttaa sekaannuksia 

o Keskusteltiin mahtuvatko kelkkailijat ja hiihtäjät samoille 

taukopaikoille vai onko parempi että molemmilla on omansa 

 Ollila ja Kestilä kertoivat Turvallisten ja asiakaslähtöisten reittimerkintöjen 

ohjeistuksesta 

o Kokemuksia ja näkemyksiä on koottu laajasti ympäri Lappia sähköisellä 

kyselyllä, haastattelemalla reiteillä kulkijoita sekä työpajoissa. Huomioon 

on otettu niin käyttäjien kuin reitin ylläpitäjienkin näkemykset ja tarpeet 

reittimerkinnälle  

o Syksyn aikana on kerätty myös asiakaspalautetta haamuretkeilijöiden 

avulla 

o Merkintäohjeistuksen mukaiset merkinnät tullaan pilotoimaan yhdellä 

reitillä hankkeen aikana. Kunnat voivat vapaasti ehdottaa omaa reittiään 

pilotoitavaksi kun haku aukeaa  

o Osana ohjeistuksen laadintaa kartoitetaan myös Ulkoilun ja liikunnan 

merkit SFS 4424 standardin päivitystarve  

o Yhtenäinen merkintäohjeistus huomioi vahvasti asiakkaan näkökulman ja 

palvelupolun 

 

 

 

Seuraava kokous Levin paloasemalla 7.2.2017 klo 13.00.  

 

 

Muistion kirjasi, 

 

Aleksi Latvala 


