
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Aihe:  REILA kuntatapaaminen Kolari  

Aika:   18.8.2015, 10.00-12.00  

Paikka:  Kolarin kunnantalo 

Paikalla:  Niittyranta Tapio, Elinkeinojohtaja 

Haapasaari Tapani, Yritysneuvoja 

Hakso Asta, Projektiasiantuntija 

Määttä Antti, vt. Kunnanjohtaja/ Hallintojohtaja 

Latvala Aleksi/ MTI 

 

 

Kolarissa ollut Lapin yliopiston turvallisuus ja ympäristöhanke, jossa on tehty myös 

reitteihin liittyvää turvallisuustyötä, REILA on nähty tälle arvokkaalle työlle 

luonnollisena jatkumona. 

 

Niittyranta ja Haapasaari ovat jäämässä eläkkeelle. Reittiasiat Kolarissa ovat olleet 

tähän asti vahvasti elinkeino-osaston alaisuudessa. Tekninen osasto ei ole ollut 

mukana, lähinnä ”käskystä” käyty korjaamassa reittejä. Seuraajia eläkkeelle jääjille ei 

tiedetä vielä ja siirtymävaiheessa yhteyshenkilönä toimii Asta Hakso sekä osaltaan 

matkailuyhdistyksen Nina Forsell. 

 

 Osallistumispäätösvaiheessa ollut mietinnässä pelastuskartan päivittäminen. 

Edellisen kartan jälkeen tullut uusia reittejä ja kartan päivittämisestä oltu myös 

yhteydessä maanmittauslaitokselle. Asiaa on kuitenkin lykätty ja nähty että 

REILAN myötä saavutetaan myös suurempaa hyötyä 

 Mobiiliasiat tulevat korostumaan tulevaisuudessa Reittiasioissa, yhä useammat 

luonnossa liikkujat kulkevat mobiilin varassa ja toisaalta kuuluvuusalueet 

eivät kata kaikkia reittejä. Perinteisen maastomerkinnät tulevat olemaan 

arvossaan! 

 Väylänvarressa on ollut kalastusmatkailuun liittyvä strategiatyö käynnissä – 

tavoitteena levittää matkailukeskus väylänvarteen. Vaikka Pello ei osallistu 

REILA hankkeeseen niin Naamisuvannon yrittäjä Petri Uusitalo on 

erinomainen yhteyshenkilö väylänvarren kalastus ja 

vesireitti/pelastusmerkintöihin! Myös Lappean Loma/Kylmämaatours 

Kolarilaisena yrityksenä 

 Kaikissa merkinnöissä visuaalisuus ja kansainvälisyys tärkeä, paikannimet 

eivät sano välttämättä mitään… Mobiilin hyödynnettävyys asiakkaiden omalla 

kielellä 

 Riskikohteet on aika hyvin tiedossa ja ne on ”hallinnassa”. Miten hiljainen 

tieto saadaan siirtymään? Riskityössä ei ole selkeää mallia/sapluunaa ja joka 

talvi kuitenkin sattuu jotain, varsinkin kelkkojen kanssa isompiakin. RISKIT 

siis tärkeä asia.  

 Ladut on aikanaan luokiteltu riskiperusteisesti, samalla ajatuksella on tehty 

myös uudet, ei virallista luokittelua vaan enemmänkin maalaisjärjellä. Tarjalla 



 

Tammialla saattaisi olla jotain materiaalia edellisestä hankeesta vuodelta 

2010-2011?? 

 Kelkkareittien luokitusväritykset on käynyt maanmittarit katsomassa  

 Esimerkiksi jokien ylityksiä tai järvien nimiä ei ole nimetty kaikkia maastoon, 

myös tämä saattaa heikentää paikantamista 

 Juridisesti ajteltuna, jos reitti tiedetään vaaralliseksi ei pelkkä ’vaarallinen 

reitti’ merkintä riitä, vaan vaarat täytyy poistaa -> pienentää ”haasteellinen 

reitti” 

 Suunnitellut 7 kuntatapaamista voisi olla sopiva prosessi viedä asiaa eteenpäin 

 Kolari – Ylläs alueella useita maanomistajia – metsähallitus / laatumaan, 

yksityiset 

 Kuntayhteistyötä on tehty Ylläksen sijainnin takia Kittilän ja Muonion 

kanssa.. Osa Ylläksen reiteistä kiertää em kuntien alueella ja Kolari on 

hoitanut kyseisiä reittejä 

 Ruotsin puolelle menevistä reiteistä ei ole juurikaan tietoa. Ruotsin puolella ei 

ole samantyyppistä matkailua kun meillä eikä samanlaista tarvetta 

reiteillekään ole. Pajalan kehitysyhtiö voisi olla yksi taho mistä asiaa kysyä. 

Rajanpinnassa kulkevista reiteistä voisi saada hyvin tietoa myös yrityksiltä: 

Kylmämaa Safarit ja kalastus sekä Uusitalo Pello kalastus. Pajalasta mainittuja 

nimiä Harry Jatko, Alf Anderson, Peter Johanson. Ruotsin puolella 

joenvarresta omistaa paljon maata Björn Sohlberg 

 Johanna Koivumaa suunnittelemassa aihetta sivuavaa esiselvityshanketta 

Tirroniemen leirikeskuksen alueelle Sieppijärvi-Lohiniva välillä 

 Rajavartiolaitokselta jokivarteen hyvä yhteyshenkilö voisi olla Juha Niemelä 

joka on mukana Muonion kunnanhallituksessa? 

 Harrastajista Ylläksellä toimii aktiivinen pyöräilyseura ja Kai Konki siinä 

aktiivisena toimijana niin kesä kuin talvipyöräilyssäkin. Ollut puhe jopa talvi 

pyöräilyreitin merkkaamisesta kelkkareitille mutta sitä ei ole voitu 

turvallisuussyistä tehdä. 

 Telatiet osa Ylläksen kesäreitistöä 

 Sähköinen latu ja kelkkakartta kunnossapidosta tulossa Levin kanssa (twitter 

ja face) 

 Niittyranta on tehnyt reittien maastotöistä vuosikellon 

 

 Aloituskokous 

 

 Osallistujat ja puheenvuorot 

o MTI 

o Pelastuslaitos 

o Metsähallitus 

o Matkailuyhdistys – Reittitiimi (pj Markus Rask, siht Hanna 

Talvensaari) vt kunnanjohtaja Määttä toimii Mry:n puheenjohtajana 

o Petri Laiho (YYTH – Ylläksen yhdyskuntatekninen huolto, hoitaa 

reitit) 

o Kunnan tekninen osasto Aimo Korpi, Kullervo Lauri 

 

 Avauskokoukseen yleinen aihe mutta myös jokin konkreettinen koukku niin 

kaikki lähtevät mukaan teouhuamaan 

 



 

Muistion kirjasi, 

 

Aleksi Latvala 


