
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Aihe:  REILA talvireittien riskienkartoitustyöpaja Muonio 

Aika:   28.1.2016, 9.00-11.00 

Paikka:  Muonion paloasema 

Paikalla:  Jaakkola Pihla, Muonion kunta / liikuntatoimi 

Kuosmanen Tomi, Lapin safarit 

Lapinniemi Sami, Metsähallitus 

Lapiolahti Päivi, Muonion kunta / elinkeino 

Lausjärvi Seppo, Olostunturin asukasyhdistys 

  Muotka Jaakko, Muonion kunta, tekninen osasto 

Nurmi Tuovi, AO lappia 

Paaso Jukka, Lapin pelastuslaitos 

Regina Vesa, Muonion kunta / liikuntatoimi 

Veisto Pekka, Muonion paanat ry 

Väliheikki Pekka, Pelastuslaitos 

Latvala Aleksi/ MTI 

 

 

 

 Latvala kertoi alkuun hankkeen ajankohtaiset kuulumiset mm. 24.2 Ylitornion 

kuntatilaisuus 

 Väliheikki pelastuslaitokselta kertoi lyhyesti tämän sesongin pelastustehtävistä 

 Yleisellä tasolla reittien turvallisuudesta käytiin keskustelua mm. 

o merkkien koko, kuka keksi laittaa merkit niin pienellä ettei niitä 

huomaa? esim kelkkareiteillä ei oikein tiedä milloin tienylitys on 

tulossa 

o Merkinnässä otettava huomioon matkailijoiden näkökulma, paikalliset 

kyllä osaavat kulkea vaikka ilman merkintöjä 

o Myös merkintöjen materiaaleihin on kiinnitettävä huomioita, onko 

enää järkeä laittaa puisia jotka kestävät huomattavasti lyhemmän aikaa 

kuin monet muut materiaalit 

o Kaikki Muonion kelkkareitit ovat nimenomaan reittejä, ei uria. Käytiin 

keskustelua ylläpidon haasteista ja mahdollisesti osan reiteistä 

muuttamisesta uriksi. Toisena vaihtoehtona olisi luokitella reitit 

ylläpidon mukaan ja tiedottaa siitä hyvin. Runkoreitit pidettäisiin siis 

paremmassa kunnossa kuin muut 

 

 Talvireittien riskienkartoitus tehtiin karttatyönä jonka lopuksi yhteenveto 

tehtiin kartta/alue kerrallaan. Riskityöpajan tulokset kirjataan karttapohjille 

erikseen. Työpajan ja yhteenvedon aikana keskustelua heräsi: 

o Metsähallitus on lisännyt kansallispuistoon koordinaattitauluja, joissa 

on hätänumero, paikan nimi sekä kolmet eri koordinaatit. Käytiin 

keskustelua että taulussa olisi hyvä olla lisäksi myös kunta mainittuna. 

Lisäksi pohdittiin, että yksi koordinaattitieto pitäisi kyllä riittää, sen 



 

pitää olla myös sama mitä hätäkeskus käyttää. Kolme eri koordinaattia 

saattaa jo sekoittaa sekä lisää virheen mahdollisuutta numeroa 

annettaessa 

 
 

o Koordinaatteihin liittyen käytiin muutenkin keskustelua että kaikilla 

olisi hyvä olla sama järjestelmä käytössä. Monta päällekäistä johtaa 

vain epäselviin tilanteisiin vaikkei mikään järjestelmä varsinaisesti ole 

väärä tai oikea. Tiedot on vain saatava täsmäämään helpommin 

o Reittien ylläpidon osalta puhuttiin kelkka vrt hiihtolatujen ylläpitoon 

käytettyä rahamäärää. Metsähallituksella on hiihtoladuilla laskureita ja 

kävijä määrät pitäisi saada tietoon laajemmin. Muonion kunnalla on 

myös ajatus hankkia yksi kävijälaskuri. Kävijämäärän osalta tosin 

pystytään jo nyt sanomaan karkeasti että alkutalvi on hiljaisempaa ja 

keväällä on ruuhkaista. Suurin osa laduistakin aukeaa vasta ruuhka 

ajalle joten kaikkia latuja ei ylläpidetä kokoajan ympäri talven 

 Työpajan tulokset kirjataan puhtaaksi hankkeen toimesta karttapohjille ja ne 

lähetetään lausuntokierrokselle työpajaan osallistujille. Tämän jälkeen 

riskikarttoja voidaan käyttää tarpeen mukaan lausunnolla matkailuyrittäjillä ja 

muilla tahoilla. 

 Kesäreittien riskienkartoitustyöpaja aloitetaan yleisellä kesäreittien ja 

liikkumismuotojen kartoituksella. Eli käydään läpi mitä reittejä ylipäätään on 

ja minkälaista liikkujaa niillä kulkee. Lisäksi kartoitetaan uusien reittien 

tarvetta esimerkiksi maastopyöräily 

 

 

 

Seuraava kokous ja kesäreittikartoitus järjestetään 26.5.2016 klo 09.00 Muonion 

paloasemalla. 

 

 



 

Muistion kirjasi, 

 

Aleksi Latvala 


