
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Aihe:  REILA aloituskokous Enontekiö 

Aika:   21.10.2015, 14.00-17.00  

Paikka:  Enontekiön kunnantalo 

Paikalla:  Ikonen Pasi, CAPE Lapland oy 

Järvistö Heikki, vapaa-aikatoimen sihteeri 

  Keskitalo-Hohti Anne, Enontekiön kunta 

Keskitalo Kalevi, rakennusmestari 

  Kirkkala Pohto, palotarkastaja, Lapin pelastuslaitos 

Koskela Mauri, Enontekiön kunta, kunnanjohtaja 

Mäkelä Eino, Enontekiön kunta 

Näkki Jukka, Hetan kota 

Näkkäläjärvi Kirsti, Enontekiön kehitys oy 

Saatio Ossi, Raattaman reitit 

Virkkunen Tanja, Enontekiön sanomat 

Vuotissalmi Matti, Ounasloma 

Latvala Aleksi/ MTI 

 

 

 

 Kunnanjohtaja Koskela avasi tilaisuuden ja totesi reittiasioiden olevan tärkeää 

Enontekiön harvaan asutulle kunnalle. Turvallisuus on myös olennainen osa 

Enontekiön houkuttelevuutta matkailunkin kannalta. Reittien ja opasteiden 

”testaaminen” voisi olla hyvä toimenpide hankeajalle 

 Keskitalo esitteli kunnan kelkkailu urat. Virallisia reittejä ei ole. 

Maankäyttösopimuksissa aikoinaan määritetty uriksi ja ei ole nähty tarvetta 

lähteä muuttamaan, reittitoimitus tulisi olemaan todennäköisesti raskas ja 

monivuotinen prosessi valituksineen. Miksi edes lähteä muuttamaan jos 

nykytila on hyvä? 

 Merkintöjen koko herätti keskustelua, ovatko merkit tarpeeksi isoja kun 

nopeudet ovat kasvaneet, ehditäänkö niitä lukea? 

 Järvistö esitteli latuja jotka ovat luokiteltu sininen, punainen, musta 

värikoodien mukaan. Värit Suomen ladun ohjeistuksen mukaan johon Ikonen 

totesi että samat värit pitkälti myös kansainvälisesti käytössä, ainakin 

laskettelurinteiden vaikeusasteen merkinnöissä. 

 Muutama vuosi sitten Hetan latuja käytiin läpi ja niihin tehtiin 

muutoksia/parannuksia: nousuja ja laskuja loivennettiin sekä tehtiin niitä 

kulkemaan eri kohdista 

 Raattamassa ollaan uudistamassa latumerkintöjä. Tarkoitus on tehdä ne 

metsähallituksen ohjeistusten mukaan koska osa reiteistä kulkee 

Metsähallituksen alueella ja täten merkit laitetaan Metsähallituksen 

opastetolppiin. Raattaman alueen latuhuolto toimii myös Muonion ja Kittilän 

alueella 

 Kilpisjärvellä ladut ovat enimmäkseen haastavia 



 

 Hetassa tehty uudet latumerkinnät Metsähallituksen mallin mukaan. On 

uusittu myös siltoja ja taukopaikkoja. Taukopaikat on nimetty eikä niiltä löydy 

esim koordinaattitietoa. Todettiin ettei Hätäkeskus tiedä taukopaikkoja nimeltä 

ja paikantaminen voi olla vaikeaa. Pelastuslaitoksen toiminta perustuu usein 

paikallistuntemukseen reittien ja paikkojen osalta. Useat eri 

koordinaattijärjestelmät myös sotkevat toimintaa ja jo pelkän wgs-84 voi 

ilmoittaa jo 3 eri tavalla 

 Todettiin että lähireittien ylläpito ja opasteet ovat erittäin tärkeitä, siellä 

kuitenkin liikkuu suurin osa (riskialtteinta) väkeä. Kauemmas hakeutuvat ovat 

usein paremmin varustautuneita ja selviät itsenäisesti. 

 Ikonen kertoi yrittäjän/yrittäjien näkemyksestä reittikuvien kera. Suurimmat 

ongelmat palojärvi-kilpisjärvi välillä jossa kunnossapito ja reittimerkinnät 

eivät ole riittävät. ”hienoin reitti kelkalla ja koirilla”. reitti on tosin haastava 

maaston vaihtelevuuden ja usein myös keliolosuhteiden johdosta. 

 Ongelmana avonaisilla reiteillä on että merkkipaalut keräävät tykkylunta ja 

menevät lopulta rikki. Ensin putoaa punainen ruksi ja sen jälkeen kaatuu koko 

tolppa. Ilmoitukset tulevat kunnalle usein vasta kun useampi merkki peräkkäin 

on kaatunut. Paikantamisen kannalta ohjelmapalveluyrittäjät tietävät kyllä 

missä kulkevat mutta muut esim yksittäiset matkailijat eivät välttämättä. 

Punaisissa rukseissa olevat heijastimet helpottavat kulkemista 

 Uria on myös paljon jäällä (n.50-60km) koska sieltä urat on ollut aikanaan 

helppo tehdä ilman hankalaksi koettua reittitoimitusta. Merkkaaminen on 

haastavaa ja ”lähtöpaikat” maalta on merkattava erittäin hyvin. 

 Kirkkala kertoi missä onnettomuudet yleensä sattuvat, vilkkaimmat reitit ovat 

luonnollisesti myös onnettomuuksien kannalta vilkkaimpia. Selkeitä 

riskipisteitä ei voi sanoa, enemmänkin vain tietyt reitit joilla useimmin sattuu. 

Useinmiten kelkkaonnettomuuksissa on kyse vain liian kovasta vauhdista.  

 Hiihtoreittien onnettomuudet usein kaatumisia ja muita reitistä riippumattomia 

loukkaantumisia 

 Metsähallituksen tuvilla on koordinaattimerkinnät 

 Melontareiteillä ja vesistöillä ei ole aina gsm kuuluvuutta 

 112 suomi sovellus sekä kännykän paikantaminen muuten ei ole kovin tarkkaa 

 Käytiin keskustelua reittien riskeistä. Kuntaan tulee palautetta yksittäisiltä 

käyttäjiltä ja yrityksiltä reittien puutteista ja riskipaikoista, näihin pyritään 

puuttumaan aina mahdollisimman pikaisesti, rakenteita korjataan ja 

tarvittaessa asennetaan varoituskylttejä. Palautetta tulee kuitenkin monesta 

paikkaa ja yhden selkeän ilmoituskanavan kehittäminen voisi helpottaa asiaa. 

Riskien ja palautteen pohjalta reittejä voisi priorisoida ja käydä läpi vuosittain 

pahimmasta – helpompaan. 

 Reiteillä liikkuvilla yrityksillä on omat turvallisuussuunnitelmansa ja sitä 

myötä riskikartoituksensa reiteille. Riskipaikat on tiedossa ja yrittäjien 

tietämystä voidaan hyödyntää laajamittaisessa riskikartoituksessa 

 Jonkin verran on ollut ongelmia että kelkoilla ajetaan hiihtoladuilla ja 

kevyenliikenteenväyliä pitkin. Johtuu enimmäkseen siitä ettei urilta ole pistoa 

tankkauspisteille. Näihin kiinnitetään huomiota jatkossa ja pyritään tekemään 

linjaukset urilta huoltoasemille 

 Raattamassa latujen ylläpitäjä Kyrönperän ladut ry on uusimassa latuopasteita 

ensi kesänä. Ladun kulkevat Enontekiön, Kittilän ja Muonion alueella ja myös 

metsähallituksen mailla. Uusissa kylteissä onkin tarkoitus noudattaa 



 

metsähallituksen mallia koska osa viitoista tulee valmiisiin jo käytössä oleviin 

tolppiin 

 Kunnassa on suunnitteilla maastopyöräilyhanke. Esiselvitys on tehty ja sen 

pohjalta suunnitellaan laajempaa kokonaisuutta jossa myös metsähallitus olisi 

mukana. Valmiita reittejä olisi tarkoitus koota ja luokitella valmiiksi jonnekin 

sovellukseen näkyville. 

 

 

Seuraava kokous 27.1.2016 klo 14.00. Paikaksi selvitellään joko Luontokeskus tai 

kunnantalo, pyritään järjestämään etäyhteys Kilpisjärvelle. 

 

 

Muistion kirjasi, 

 

Aleksi Latvala 


