
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Aihe:  REILA riskienkartoitustyöpaja Enontekiö 

Aika:   27.1.2016 14.00-16.30  

Paikka:  Enontekiön kunnantalo 

Paikalla:  Aidantausta Esa, Kilpisjärven ladut ry 

Järvistö Heikki, vapaa-aikatoimen sihteeri 

Keskitalo Kalevi, rakennusmestari 

  Kirkkala Pohto, palotarkastaja, Lapin pelastuslaitos 

Mäkelä Eino, Enontekiön kunta 

Ohenoja Antti, Metsähallitus luontopalvelut 

Saatio Ossi, Raattaman reitit 

Sutela Jukka-Pekka, Arctic polar 

Latvala Aleksi/ MTI 

 

 

 

 Tilaisuuden alkuun kerrattiin REILA hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet 

koska mukana kokouksessa oli uusia henkilöitä. 

 Käytiin puheenvuorokierros aiheella ajankohtaista reiteistä 

o Kalevi Keskitalo kertoi että merkintöjä ollaan uusimassa reittipätkä 

kerrallaan ja kelkkaurien merkintöjä uusitaan vuosittain. Hetan alueen 

kelkkaurilla on myös muutoksia 

o Antti Ohenoja kertoi Pallas-Ylläs kansallispuiston uusituista opasteista 

ja viitoituksista. Kilpisjärvelle on tehty reittisuunnitelma, jonka 

varsinainen toteutus on vielä kesken. Kesäreittien osalta viitoituksen 

uusiminen on hyvällä mallilla mutta kelkkaurien opastukseen tulisi 

vielä panostaa. Lisäksi supistuneiden resurssien takia risutettuja reittejä 

on jatkossa vähemmän. Tämäkin on omanlaisensa turvallisuusriski. 

o Ossi Saatio kertoi, että Raattamassa uusitaan myös viitoitusta ja 

valmista tulee kevään/kesän aikana 

o Pohto Kirkkala pelastuslaitokselta totesi, että eilen viimeksi oli 

pelastustehtävä jossa ihmisiä paikannettiin maastosta. Hätäkeskukselta 

saatu paikkatieto johdatti aivan eri suuntaan kuin lopulta paikanpäältä 

eksyneitä puhelimitse saatu tieto. Kehitettävää siis on. Hätäkeskus 

todennäköisesti antaa koordinaatit samassa muodossa eteenpäin 

pelastuslaitokselle kuin ne maastosta joku ilmoittaa, pelastuslaitoksen 

on itse ”käännettävä” koordinaatit eri formaattiin. Usein etsintä 

tapahtuu paikallistuntemuksen avulla 

o Esa Aidantausta kertoi Kilpisjärveltä, että Victoria reittiä merkitään 

nykyään yhä myöhemmin joka aiheuttaa ongelmia tietää milloin reitti 

on avattu?  Kilpisjärvellä on ollut paljon myös muita kelkkailijoita 

kuin Norjalaisia, joita siellä perinteisesti on paljon 

 Aleksi Latvala kertoi hankkeen ajankohtaiset asiat mm. kuntakokous 

Ylitorniolla 24.2 ja muiden toimenpiteiden etenemisestä 



 

 Talvireittien riskienkartoitus tehtiin karttatyönä jonka lopuksi yhteenveto 

tehtiin kartta/alue kerrallaan. Työpajan ja yhteenvedon aikana keskustelua 

heräsi: 

o Merkkaako ladun tekijä samalla myös reitin? 

o Suomen hätäkeskus ei pysty paikantamaan ulkomaisista numeroista 

tulevia puheluita. Paikannus etenee häken toimesta ulkomaiseen 

hätäkeskukseen ja vie aikaa. Helpoiten ja nopeiten onnistuu kun 

pelastuslaitos soittaa paikanpäälle. 

o Sinisen ja punaisen aurauskeppien käyttö reittien merkkaamisessa. 

Punaista tulisi käyttää kelkkareiteillä ja sinistä hiihtoladuilla. Jossain 

on ollut käytössä myös että kun kelkkareitti menee maalta jäälle 

muuttuu punainen kepitys siniseksi 

o Reittien suunnittelussa tulee huomioida monikäyttö. Jossakin paikoissa 

se toimii ja joissakin ei. Eri liikkumismuodoille on hyvä olla omat 

reittinsä, toiset häiriintyy kun on liikaa porukkaa tai meteliä. 

Erämaareiteillä eri kulkijat liikkuvat usein sulassa sovussa koska tilaa 

on 

o Monikäyttö ei varsinaisesti ole paha ongelma ainakaan reiteille 

mahtumisen osalta. Rakenteiden osalta ongelmaa on pyritty 

hallitsemaan ohjaamalla esim koirasafareita ja hiihtäjiä eri tuville 

majoittumaan 

o Merkkien koko kelkkareiteillä. Miksi on määritelty kelkkareittien 

merkinnät pienemmiksi kuin tieliikenteen? Kelkkareittien viralliset 

merkinnät voisi helposti olla yhtä isot kuin tieliikenteelläkin, eikä 

tarvitsisi tilata erikokoisia vaan samat kävisivät molempiin. 

o Palojärvi-Kilpisjärvi reitti pitäisi käydä kokonaan läpi opasteiden ja 

muiden rakenteiden osalta jotka ovat enimmäkseen 20 vuotta vanhoja 

o Kilpisjärven kelkka ja hiihtoreittien risteysten opasteet pitää tarkastaa’ 

 Työpajan tulokset kirjataan puhtaaksi hankkeen toimesta karttapohjille ja ne 

lähetetään lausuntokierrokselle työpajaan osallistujille. Osallistujat käyvät 

vielä ”oman” alueen porukkansa kanssa merkinnät läpi ja tekevät tarvittavat 

lisäykset. Tämän jälkeen karttapohjat ym merkinnät voidaan laittaa tarpeen 

mukaan laajemmalle lausuntokierrokselle esim matkailuyrittäjille ja 

kuntalaisille. 

 

Seuraava kokous ja kesäreittien riskienkartoitus järjestetään 25.5.2016 klo 12.00 

Kilpisjärven paloasemalla. 

 

 

Muistion kirjasi, 

 

Aleksi Latvala 


