
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Aihe:  REILA kuntatapaaminen Kittilä 

Aika:   18.8.2015, 14-15.30  

Paikka:  Kittilän kunnantalo 

Paikalla:  Kinnunen Jari, tiemestari 

  Välimaa Lasse,  

Latvala Aleksi/ MTI 

 

 

 Uusille reiteille tehdään suunnittelun yhteydessä riskienarviointia, vanhoilla 

reiteillä riskeihin ja puutteisiin reagoidaan kun niitä tulee vastaan – korjataan 

välittömästi. Ilmoituksia tulee mm Levin matkailu oy:n kautta sekä 

safariyrityksiltä suoraan. Myös terveystarkastaja on tehnyt reiteillä 

katselmuksia ja raportoinut havainnoistaan. Pelastustilanteista tulee myös 

palaute pelastuslaitokselta 

 Riskienkartoituksella ei kuitenkaan ole selkeää sapluunaa ja/tai 

dokumentointia, jonkinlainen pitäisi kehittää. Check lista tyyppinen riskien 

tarkastelu voisi olla hyvä uusille reiteille 

 Kittilän pelastusmerkintä risteysnumeroineen on koettu hyväksi ja se on 

saanut hyvää palautetta. Samaa numerointia ollaan laajentamassa talveksi 

hiihtoreiteille. Kyltit tulisi sijoittaa varsinkin kelkkareiteillä niin että ne tulevat 

kulkijaa vastaan ja ovat kaksipuolisia, silloin ne huomataan. Nyt merkinnät 

olleet ”poikittain” reitin suuntaisesti jolloin niitä on vaikeampi havaita 

 Maastomerkit tehdään itse puusta ja heijastavat ym muut tarpeelliset tilataan 

toimittajilta 

 Reittien vuosikello on tekijöillään takaraivossa, ennen kautta – kauden jälkeen 

toimenpiteet. 

 Kaikki moottorikelkkareitit ovat virallisia Kittilän alueella. Niistä on aikanaan 

käyty iso vääntö maanomistajien kanssa. Uusien reittien laatimiselle on 

järkyttävä byrokratia (reittitoimitus), maastoliikennelaki – ulkoilulaki. 

 Metsähallituksen kanssa on suunniteltu vesiretkeilyreittihanketta, 

käynnistynee 2017 

 Reittien huolto on Levi Ski Resortin vastuulla ja heillä on reaaliseuranta 

käytössä – myös mobiilissa. Sama järjestelmä Ylläksen kanssa tulevana 

talvena 

 Kittilän kunta painattaa karttoja joita Levin matkailu myy. Levin matkailulla 

myös omia karttoja jossa esillä vain jäsenyritykset ja palvelut, myös yrityksillä 

on omia karttoja reiteistä 

 www.kelkkareitit.fi hyvä sivusto 

 Ulkoilureitit on luokiteltu oman harkinnan mukaan. Pyöräilyreitit on käynyt 

ammattilainen luokittelemassa 

 Kunnan näkökulmasta Ylläs-Levi MTB reitti vain ilmestyi, ei ole ollut 

puhetta. Reitti kulkee kansallispuistossa http://www.yllaslevimtb.fi/fi/reitti/ 

http://www.kelkkareitit.fi/
http://www.yllaslevimtb.fi/fi/reitti/


 

 Latu ja ulkoilureittejä on yhteydessä Kolariin, osa Ylläksen lähireiteistä onkin 

Kittilän puolella. Kelkkareittejä menee myös muihin naapurikuntiin, 

Muonioonkin jopa 3 eri kautta? 

 Kelkkareiteistä etelään kulkeva on ilmeisesti poikki, ns lohiniva reitti 

 Kunnan äärirajoilla reittien kunnossapidosta epäselvää siinä mielessä, että 

onko sitä ylläpitoa enää naapurikunnan puolella ja millaiset merkinnät on. 

esim. Pokka-Inari reitti 

 Latu ja kelkkareittien risteyksiin panostettu huomiotolppiin ja stop 

merkkeihin. Terveystarkastaja Juha Metso ollut mukana suunnittelemassa. 

Myös väistämisvelvollisuuksia on täsmennetty. 

 Kittilässä kokoontuu liikenneturvallisuusryhmä vuosittain ja sitä voisi 

hyödyntää REILA työssä. Liikenneturva – Petri Niska 

 

Aloituskokous 

 

 alustavasti viikolle 43. Kunnalla ei niin väliä mutta matkailupuolta olisi tärkeä 

saada mukaan. kts Levin maailmancup ja Skiexpo 

 Kokoukseen voisi kutsua, terveystarkastajan, metsähallituksen, 

pelastuslaitoksen, Levin Matkailun, kunnossapidosta Levi Ski Resort Hannu 

Levinheimo, kelkka ja hiihto, poliisi 

 

 

Muistion kirjasi, 

 

Aleksi Latvala 


