
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Aihe:  REILA Riskienkartoitustyöpaja Kolari 

Aika:   5.2.2016, 12.00-15.00  

Paikka:  Luontokeskus Kellokas, Ylläs 

Paikalla:  Hakso Asta, Kolarin kunta 

Karinen Joanna, Ylläksen matkailuyhdistys ry 

Koivumaa Johanna, Kolarin kunta 

  Kylmämaa Mauri, Kylmämaan ohjelmat oy 

  Mantovaara Teemu, YYTH 

  Miettinen Riikka, Lapin pelastuslaitos 

  Talvensaari Hanna, Ylläksen matkailuyhdistys ry 

  Tapojärvi Esa, Lapin pelastuslaitos   

Ylläsjärvi Jari, Metsähallitus 

Latvala Aleksi, MTI 

Hakkarainen Maria, MTI/Lapin yliopisto 

 

 

 

 Latvala esitteli hankeen taustat lyhyesti ja kertoi muut ajankohtaiset asiat 

hankkeen tiimoilta. 24.2 on Ylitorniolla kuntien yhteinen tilaisuus jossa 

käsitellään pelastus- ja paikannusmerkintöjä sekä muita merkintöjä. 

 Muina ajankohtaisina asioina esille nousi: 

o Kunta ja Metsähallitus täsmentävät parhaillaan reittien ylläpidon ym 

vastuita Ylläs/kansallispuiston alueella. Ylläs on sijainniltaan 

erikoisessa paikassa sillä reittejä on Kolarin kunnan lisäksi 

kansallispuistossa sekä Kittilän ja Muonion kuntien puolella. 

o Kuluvan sesongin aikana on havaittu villin kelkkailun lisääntyneen, eli 

kelkkailijat eivät meinaa pysyä merkatuilla reiteillä. Tähän pitäisi 

pystyä puuttumaan paremmin ja ehkä tulevaisuudessa osoittaa jokin 

tietty alue umpisen kelkkailulle 

o Johanna oli käynyt koeajamassa sähkökelkan joka oli mukava ajaa ja 

todella hiljainen. Käytiin keskustelua äänettömän kelkan tuomista 

riskeistä reiteillä. 

o Myös yksityisiä koiravalkkoja on havaittu ajelevan missä sattuu, 

enimmäkseen hiihtoladuilla. Näkemyksen mukaan yksityisiä harrastaja 

valjakkoajajia olisi kyllä tulossa alueelle enemmänkin, mikäli olisi 

reittejä. Pohdittiin olisivatko em harrastajat valmiita maksamaan 

erillisten reittien ylläpidosta vai pitäisikö heidät osoittaa joillekin jo 

olemassa oleville reiteille. Ylläksen kupeeseen tuskin mahtuu mutta 

muualla kunnassa voisi olla tilaa mm metsäautoteillä. Kunnittain on 

myös vaihtelua saako kelkkareitillä ajaa myös koiravaljakolla, käsitys 

on, että Kittilässä se on erikseen kielletty, mutta Kolarin puolella olisi 

sallittua 



 

o Keskustelua käytiin myös uusista kelkoista joilla 60km nopeus ei vielä 

tunnu missään – johtaa riskeihin. Lisäksi puhe oli 112 suomi 

sovelluksesta jolla saa yhteyden hätäkeskukseen ja samalla hätäkeskus 

saa paikkatiedon. Safariyrityksillä on jonkin verran käytössään omia 

paikannusjärjestelmiään joilla safarin etenemistä voidaan seurata 

toimistolta reaaliajassa tietokoneen näytöltä. 

o Ruotsin puolella reittejä on kyllä merkattu, muttei ylläpidetty 

järjestelmällisesti. Kyläyhdistykset ylläpitävät joitakin reitinpätkiä 

 

 Talvireittien riskikartoitus tehtiin karttatyönä. Riskityöpajan tulokset kirjataan 

karttapohjille erikseen. Työpajan aikana keskustelua heräsi: 

o Lähtöpaikkojen merkinnästä/porteista 

o Saako kelkkareittien varrella olla mainoksia? 

o Reittien varrelle kyliin pitäisi lisätä tervetuloa kyltit 

o Kunnan eteläpään reitit kaipaavat raivaamista 

o Vesistöt merkattava kun reitit avataan 

o Paljon kuljettujen reittien varrella on panostettava merkintään ja 

paikkatietoon, siellä suurin osa pelastuslaitoksen tehtävistäkin on 

 

 Työpajan tulokset kirjataan puhtaaksi karttapohjille hankkeen toimesta jonka 

jälkeen niitä voidaan käyttää lausuntokierroksella ainakin 

ohjelmapalveluyrittäjillä, harrastajaryhmillä sekä Kolarin Kylät neuvostolla. 

 

 

 

 

Seuraava kokous ja kesäreittien riskienkartoitus järjestetään Ylläksellä 6.6.2016 klo 

12.00-15.00 

 

 

Muistion kirjasi, 

 

Aleksi Latvala 


