
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Aihe:  Kesäreittien riskienkartoitustyöpaja Kolari 

Aika:   6.6.2016, 12.00-14.00  

Paikka:  Luontokeskus Kellokas, Ylläs 

Paikalla:   

1. Koivumaa Johanna, Kolarin kunta 

2. Talvensaari Hanna, Ylläksen matkailuyhdistys ry 

3. Tapojärvi Esa, Lapin pelastuslaitos   

4. Ylläsjärvi Jari, Metsähallitus 

5. Ylläsjärvi Inari, Metsähallitus 

Latvala Aleksi, MTI 

 

 

 

 Latvala kertoi ajankohtaiset asiat hankkeen tiimoilta 

 REILA hanke jätti 31.5 esityksen Liikenne ja viestintäministeriölle pelastus- ja 

paikannusmerkistä. Alla keskustelua: 

o Merkki vaikuttaa yksinkertaiselta ja luulisi kaikkien ymmärtävän sen 

o Merkkejä on helppo laittaa autiotupien ja laavujen seinille 

o Merkin sijoittelusta käytiin myös keskustelua, voiko sen integroida jo 

olemassa oleviin tolppiin vai pitääkö merkille pystyttää oma tolppa? Ja 

millaisin välimatkoin merkkejä sijoitetaan maastoon? 

Liikennemerkkiesityksessä ei näihin otettu tarkemmin kantaa vaan 

ajatuksena on, että reitin suunnittelijoille ja toteuttajille jää itselle 

pelivaraa. Hankkeessa tullaan tekemään suunnitelmat kunnittain 

merkkien sijoittelulle. 

o Merkistä voitaisiin myös järjestää yhteiskilpailutus ja –tilaus kuntien 

kanssa 

 Kolarissa kokeiltiin viimetalvena umpisen kelkkailun alueita ja havaintojen 

mukaan niillä riitti harrastajia. Tarve olisi useammallekin alueelle ja 

korkeuserot ovat harrastajien toiveissa. Sopivia paikkoja on vaikea löytää ja 

toteuttaa käytäntöön asti. 

 Pakasaivolta on purettu rakenteita ja sinne jätetään enää ulkotulipaikka 

 Voisiko monikäyttöreitillä olla jokin oma logonsa? 

 Maastossa ja kartoissa voisi hyödyntää ”erämaareitti” käsitettä kun vanhat 

pitkokset on purettu mutta polku on vielä kuljettavissa. Reitti usein haastava ja 

se voisi olla katkoviivalla kartoissa 

 Todettiin, että kunnan reiteillä opasteet ovat yleisesti huonossa kunnossa ja 

maastopyöräreiteille ne on vielä laittamatta 

 Ylläs-Levi pyöräreitti on haastava ja moni on hyytynyt matkalle, kaikki eivät 

selvästikään tiedosta reitin haastavuutta 



 

 Telatiellä on huonot pitkokset ja Kurtakon päästä on alkua purettu. Alueen 

reiteille ja pitkoksille täytyy tehdä uusi linjaus rakennettavien patojen ja veden 

nousun takia 

 Vesireittien osalta päätettiin kirjata Satu Orajärven tekemään reittitaulukkoon 

yleisimpiä melontareittejä ja niiden varrella olevia taukopaikkoja sekä 

veneenlaskupaikkoja, etenkin pelastus ja paikannusmerkkiä ajatellen 

 Reittitaulukkoa kootaan kunnan reittien osalta, Metsähallituksella on 

meneillään oma reittikoontinsa. Kunnan ja Metsähallituksen tietokannat pitäisi 

saada synkronoitua paremmin yhteen 

 

 Kesäreittien riskit koottiin karttapohjille ja ne kirjataan sähköiseen muotoon 

hankeen toimesta.

 

 

 

Seuraava kokous Kellokkaassa Ylläksellä 26.10.2016 klo 12.00. 

 

 

Muistion kirjasi, 

 

Aleksi Latvala 


