
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Aihe:  REILA kokous Enontekiö 

Aika:   12.10.2016 12-15 

Paikka:  Tunturi-Lapin Luontokeskus 

Paikalla:   
1. Keskitalo Kalevi, rakennusmestari, Enontekiön kunta 

2. Näkki Jukka, Hetan Kota oy 

3. Näkkäläjärvi Kirsti, Enontekiön kehitys 

4. Sulkava Pekka, Metsähallitus 

5. Vuotissalmi Matti, Ounasloma oy 

 

Kestilä Sini, Metsähallitus 

Ollila Erkki, Metsähallitus 

Latvala Aleksi/ MTI 

 

 

 

 Latvala kertoi alkuun hankkeen ajankohtaiset asiat mm. 24.10 kunnille 

järjestettävä Retkikartta/Lipasjärjestelmä koulutus. Lisäksi katsottiin alustavaa 

runkoa Enontekiön Riskiperusteiseksi reittimerkintäsuunnitelmaksi 

 Keskitalo kävi läpi kunnan latu- ja kelkkareittejä 

o Latuopasteet on uusittu noin 5v vuotta sitten ja ne ovat hyvässä 

kunnossa. Laduille on tehty myös vaikeusasteluokittelu 

o Kunta huolehtii latujen opasteista ja muista rakenteista. 

Latuhoitosopimusta ollaan parhaillaan uusimassa Ounaksen 

tunturilatujen kanssa 

o Kelkkauria ei näillä näkymin olla muuttamassa reiteiksi, urat olleet 

hyvä ratkaisu. Kaikista kelkkaurista löytyy gpx. jälki 

o Kelkkaurien opasteet ovat uusimisen tarpeessa ja vuosittain pyritään 

aina uusimaan yhden reittipätkät tolpat ja merkinnät. Jätkänristeihin 

lisätään myös heijastimet näkyvyyden parantamiseksi 

o Muutama uusi reittipisto on suunnitteilla Hetan alueella palveluiden ja 

tankkauspisteiden luo 

o Esille nousi, että joidenkin urien linjauksia olisi hyvä tarkistaa hieman 

turvallisuuden näkökulmasta 

o Ounaksen tunturiladut on suunnitellut monitoimireittiä Ounasjärven 

jäälle. Turvallisuuteen ja opastukseen tulee kiinnittää huomiota kun 

samalle reitille ohjataan eri kulkupelit. Varsinkin kelkoilla ajetaan 

kovaa järven jäällä 

 Näkkäläjärvi kertoi TosiLapin maastopyörähankkeesta, joka alkaa heti 

rahoituksen varmistuttua 

o Hanke perustuu Tiina Riikosen vetämään esihankkeeseen ja 

tavoitteena on koota Enontekiön alueen pyöräreittejä: muutama 



 

pidempi vetovoimainen himoharrastajan reitti sekä useita helpompia 

lähireittejä päiväreissuille 

o Hankkeeseen kuuluu asiantuntijapalveluita, jotka sisältävät Enontekiön 

maastopyöräilykonseptin suunnittelun ja toteutuksen. Hankkeen 

toimenpiteet sisältävät mm. reittiprofiloinnin eritasoisten 

harrastajaryhmien mukaan, reittiselostusten, vaativuusluokittelun ja 

turvallisuusohjeiston tuottamisen, lisäksi hankkeen asiantuntija laatii 

teknisen työsuunnitelman kustannusarvioineen kevyehköjä 

investointeja varten reiteille (mm. viitat, pitkosten ja siltojen 

uusimisia). Teknistä työsuunnitelmaa käytetään hyväksi erikseen 

toteutettavaa investointihanketta varten 

o Hankinnassa on myös sähköinen karttasovellus 

 Sulkava toi tilaisuuteen Metsähallituksen terveiset 

o Reittien tikutus on lisääntymässä sitä mukaa kun vanhat tolpat käyvät 

käyttökelvottomiksi reittien varrella 

o Kilpisjärvellä on uusittu viittoja ja opasteita ja tulossa on myös 

lähtöpaikkatauluja 

o Puiston uusi reitistösuunnitelma on työn alla. Nykyinen suunnitelma 

estää maastopyöräilyn monessakin paikkaa ja uuden suunnitelman 

myötä pyöräily tulisi vapaammaksi. Kesällä pyöräily on ”sallittu 

kaikilla merkityillä kesä ja talvireiteillä” ja talvella on sallittu 

”kaikkialla muualla paitsi ladulla” 

o Tunturi-Lapin alueelle tulee uuden reitistösuunnitelman myötä 

”maailman suurin maastopyöräilyreitistö” 

 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 kerätään 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 ohjeistus huomioi vahvasti asiakkaan näkökulma ja ns 

palvelupolun 

 

 

 

 

Seuraava kokous järjestetään 1.2.2017 klo 13.00. Paikka täsmentyy myöhemmin. 

 

 

Muistion kirjasi, 

 

Aleksi Latvala 


