
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Aihe:  REILA kesäreittityöpaja Kittilä 

Aika:   9.2.2016, 13.00–14.30  

Paikka:  Levin Paloasema 

Paikalla:   

1. Kinnunen Jari, Kittilän kunta 

2. Kiiskinen Jari, Levi Ski Resort/ Kide Adventure 

3. Levinheimo Hannu, Levi Ski Resort 

4. Ojala Jorma, Lapin pelastuslaitos 

5. Palosaari Jouni, Levi Ski Resort 

6. Palosaari Maija, Levin Matkailu oy 

7. Saarensalmi Heikki, Levi Ski resort 

8. Välimaa Lasse, Kittilän kunta 

Latvala Aleksi, MTI/Lapin AMK 

 

 

 

 Latvala kertoi ajankohtaiset asiat hankkeen tiimoilta 

 REILA hanke jätti 31.5 esityksen Liikenne ja viestintäministeriölle pelastus- ja 

paikannusmerkistä 

o Merkki on suunniteltu niin että se olisi helposti sovellettavissa 

kansallisesti eikä olisi ristiriidassa Kittilässä tehdyn 

risteysnumerointiin perustuvan mallin kanssa 

o Merkin sijoitteluun tulee kiinnittää huomiota. Esityksessä kuvattiin 

sijoituspaikoiksi mm. reittien lähtö- ja taukopaikkoja ja mainittiin, että 

ns lähireiteillä merkkiä tulisi olla tiheämpään. Kommenttina kuultiin 

etteivät ns. kaukoreiteilläkään kulkevat aina tiedä missä ovat, joten 

niilläkin reiteillä merkkiä tulisi olla esillä säännöllisin välimatkoin 

 Reittien ylläpitäjät ovat tehneet havaintoja muuttuneista gsm kuuluvuuksista 

reiteillä. Ilmeisesti on tehty jotain mastotöitä mutta kuuluvuus on sen myötä 

huonontunut 

 Kunta ja Levin Matkailu toteuttivat keväällä latukyselyn. Selkeänä tuloksena 

kyselystä saatiin, ettei reiteillä koeta olevan tarpeeksi merkkejä ja viittoja 

etenkään pitkillä matkoilla. Reitin varrelle kaivattiin väliaikatietoja reitin 

nimestä, määränpäästä ja matkasta 

 Talvireittien osalta rinneyhtiö on nimennyt reittejä mobiilisovellukseen ja 

samoja reittinimiä voitaisiin hyödyntää myös kesäreiteillä, koska ne kulkevat 

usein samoja väyliä pitkin. Kesäreittejä ei ole vielä mobiilisovelluksessa mutta 

asiaa selvitellään parhaillaan 

 Todettiin, että myös kesäreittien ja niiden opasteiden on oltava kunnossa, 

kesämatkailu on kasvussa 



 

 Ylläs-Levi maastopyöräreitin varrelta poistetut taukopaikat ja poltetut kodat 

nähtiin huonona asiana, reiteillä on oltava jatkossakin taukopaikkoja 

 Kunta on selvittänyt mönkijä/enduro reittien perustamista, se on byrokratian 

takia hankalaa ja aikaa vievää, lisäksi tarvitaan maanomistajien luvat reitin 

perustamiselle. Uusiutuvan maastoliikennelain toivotaan tuovat asiaan 

helpotusta 

 Kunta ja metsähallitus ovat valmistelleet vesireitteihin liittyvää hanketta mutta 

vielä ei ole päätöksiä tehty. Muuten vesireittien osalta veneenlaskupaikat ja 

muiden virallisten reittien varrella olevat taukopaikat ja rakenteet näkyvät 

kartoilla 

 Kätkätunturilla rykimäpolun mutkaa on käynyt kaivinkone työstämässä 

paremmaksi 

 Pyhätunturin ja Kätkätunturin alueella on havaittu jonkin verran gsm verkon 

katvealueita 

 Reittien rakenteet ovat pääosin hyväkuntoisia 

 Kartoissa on erotettu maastopyöräreitit hiekkateistä ja muista helpommista 

reiteistä. Maastopyöräilijät kaipaavat maastolta haastetta 

 Kittilässä on LUKE:n Voimametsät hanke meneillään jossa myös käsitellään 

reittiasioita tuotteistamisen näkökulmasta 

 Keskusteltiin DH pyöräreittien laittamisesta ”tavalliselle” pyöräkartalle. 

Rinneyhtiön DH reitit ovat ilmaisia laskea mutta hissillä nouseminen maksaa. 

DH reitit eivät pahemmin risteä tunturin muiden reittien kanssa ja risteyksissä 

on varoistus kolmiot. Tiedossa on vain yksi onnettomuus 

 Tunturin alueen reittikartoista keskusteltiin yleisesti pitääkö eri reiteille olla 

omat kartat vai mahtuvatko kaikki samaan ja meneekö yhteiskartta jo 

sekavaksi käyttäjän kannalta 

 Laajat frisbeegolfradat voidaan nähdä myös retkeily/vaellus reitteinä joilla on 

opasteet ja kuljetaan periaatteessa reittiä pitkin 

 Kittilän kunnan muun alueen reiteistä todettiin, ettei ole tullut moitteita ja niin 

karttojen kuin reittienkin risteysmerkintä koskee koko kuntaa 

 Kaivattiin uusia pyöräreittejä ja ehdotettiin, että Levi 24h tapahtuman 

pyöräreitti voitaisiin tehdä viralliseksi reitiksi 

 Keskusteluun nousi jokamiehen oikeudet kun aletaan tekemään 

yritystoimintaa ja ohjattuja toimintoja jokamiehenoikeudella toisten mailla 

 



 

Myös talvireitit olivat keskusteluissa esillä: 

 Myös umpisen kelkkailun alue on ollut puheissa ja suunnitteilla mutta vielä ei 

ole ratkaisuita suuntaan eikä toiseen 

 Helmikuun talvireittien riskikartoituksen tulokset on käyty läpi kunnassa ja 

toimenpiteisiin on ryhdytty siltä osin kun asioille on jotain tehtävissä. Kesän ja 

syksyn aikana on vielä asioita ja parannuksia työlistalla 

 Immeljärven ja Ahvenjärven välillä on meneillään kelkkareitin muutos 

turvallisemmaksi 

 Talvireitteihin liittyen ongelmaksi nousi niin sanotun revontulireitin puute. 

Nyt revontulien katselijat kiertelevät missä sattuu olemaan pimeää. Jonkin 

verran opastetaan myös Immeljärvelle mutta sielä kulkee mm. 

moottorikelkkareitti ja kävelijät reitillä ei ole hyvä ajatus. Revontulien 

katselijoille pitäisi linjata ja opastaa oma polkunsa 

 Käkätunturille on tekeillä olemassa oleville kesäpoluille myös talvikävely sekä 

talvipyöräilyreitit 

 

 

 

Seuraava kokous Levin paloasemalla 27.10.2016 klo 13.00. Silloin tehdään katsaus 

kesän aikana kunnostettuihin talvireitteihin sekä Metsähallituksen johdolla REILAssa 

tehtävään yhteiseen merkintäohjeistukseen. 

 

 

Muistion kirjasi, 

 

Aleksi Latvala 


