
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Aihe:  REILA kesäreitit työpaja Enontekiö 

Aika:   25.5.2016 12-14 

Paikka:  Enontekiön kunnantalo 

Paikalla:   

1. Järvistö Heikki, vapaa-aikatoimen sihteeri 

2. Keskitalo Kalevi, rakennusmestari 

3. Näkki Jukka, Hetan Kota oy 

4. Näkkäläjärvi Kirsti, Enontekiön kunta 

5. Saatio Ossi, Raattaman reitit 

6. Vuotissalmi Matti, Ounasloma oy 

Latvala Aleksi/ MTI 

 

 

 

 Latvala kertoi alkuun hankkeen ajankohtaiset asiat 

 Käytiin keskustelua REILA hankkeen esityksestä pelastus- ja 

paikannusmerkiksi Liikenne ja viestintäministeriölle 

o Keskustelua herättivät mm: koordinaattitiedon muoto, paikan 

nimeäminen kun kylttiä sijoitetaan maastoon (paikan nimeäminen ei 

aina ole mahdollista tai saattaa olla useampi nimi) ja merkkien 

sijoittelu ylipäätään maastossa. Merkin sijoittamista varten on tarpeen 

tehdä ohjeistusta, vaikkei sitä tarkemmin laki määräisikään, yhteinen 

sovittu merkin sisältö nähtiin tärkeänä.  

 

 Alkuun keskusteluun nousi vielä talvireitteihin liittyviä asioita 

o Raattamassa FatBiket päästettiin laduille ”virallisesti” eikä ongelmia 

aiheutunut, pyöräilijöitäkään ei havaintojen perusteella ollut vielä 

kovin paljoa. 

o Tykkylumi oli haasteellinen menneenä talvena ja Raattamassa 

tehtiinkin paljon raivausta. Muutamia läheltäpiti tilanteita on tiedossa, 

että iso oksa olisi pudonnut alas ja hiihtäjä on juuri ja juuri ehtinyt pois 

alta 

o Järvien jäät ovat olleet ohkaisemmat kuin vuosiin. Jäillä on ollut välillä 

myös vettä ja toisaalta välillä paksu lumipeite, mikä on aiheuttanut 

ohuet jäät. Tulevaisuudessa on ehkä siirryttävä talvireittien osalta 

kuivalle maalle? 

o Keskusteltiin myös kelkkareittien (urien) maksullisuudesta 

 

 Kesäreiteiltä selviksi riskipaikoiksi nousivat: 

o Jyppyrän postipolun hengenvaaralliset rappuset 

o Jyppyrän alapuolella olevan peurapolun pitkokset – metsähallituksella 

sorastus meneillään 

o Kilpisjärvellä Saananne menevän polun pitkokset 



 

 Kesäreittien osalta käytiin vilkasta keskustelua riskien lisäksi 

o Melontareittien osalta tehdään kyselyä Pasi Ikoselta ja Riikka 

Holopaiselta. Pasilla saattaisi olla Ounasjoen osalta ainakin luokittelut 

o Veneenlaskupaikkoja on joka puolella kuntaa ja ne näkyvät kartoissa, 

niistä voisi tehdä vielä listauksen reittitaulukkoon lisäksi. Vesistöillä 

melojilla ei ole kiinteitä virallisia taukopaikkoja vaan ne ovat 

ennemminkin vain muotoutuneet tiettyihin kohtiin aikojen saatossa 

o Ounasjoki.fi sivustolta löytyy melontareittejä 

o Kilpisjärvellä M/S Malla kulkee vesillä 

o Todettiin, että pitkokset yleisesti ovat huonossa kunnossa ja muissakin 

rakenteissa kuten silloissa olisi kunnostettavaa. Pitkosten välissä olevat 

raot ovat vaarallisia pyöräilijöille ja uusia pitkoksia onkin rakennettu 

yhteen ilman rakoa 

o Kevyenliikenteenväylälle olisi tarve välille luontokeskus 

mustavaarantie. Etelään päin tunturiin on hyvät polut ja reitit mutta 

juuri tämä alun saavutettavuus on ongelma.  

o Metsähallitus pyrkii välttämään pitkoksien tekoa. Pyritään korvaamaan 

kovalla maalla tai kiertämään 

o Kylissä on omia luontopolkuja ja ne ovat pääosin todella vanhoja myös 

opasteiltaan. Reitit ovat usein ns. polkureittejä ja niitä ei ole opastettu 

o Kunta on jättänyt pyöräreitti hankkeen rahoitushakemuksen ja toive 

olisi päästä aloittamaan jo syksyllä. 

o Reittien monikäytöstä puhuttiin myös ja näkemyksen mukaan kävelijät 

ja pyöräilijät mahtuisivat enimmäkseen hyvin samoille reiteille. 

Kesällä monikäyttö on muutenkin helpompaa 

o Suosituimmat reitit ovat Hetta-Pallas ja Kalottireitti 

o Kunta priorisoi kelkkaurat vuosittain ja nyt olisi tarve tehdä kaikkien 

reittien osalta sama. 

o Seuraavassa kokouksessa tehdään yhteenvetoa ja priorisointia kaikista 

reiteistä. Tärkeää olisi saada yrittäjien, kuntalaisten ja matkailijoiden 

näkemyksiä mitkä reitit ovat tärkeitä ja millä perustein. Tavoitteena 

olisi löytää ne käytetyimmät ja turvallisimmat reitit joihin jatkossakin 

panostetaan 

 

 

Seuraava kokous järjestetään 12.10.2016 klo 12.00. Paikaksi pyritään saaman Hetan 

luontokeskus 

 

 

Muistion kirjasi, 

 

Aleksi Latvala 


