
 
 

 

      

 
     MUISTIO 
 

 
Aika 23.2.2016 klo 10.00 – 12.00 
Paikka Sodankylä, kunnantalon kokoushuone 1 
Läsnä 

1. Haapalainen Urpo, Lomakeskus Pyhän Asteli 
2. Haikonen Tommi, Pyhä Safaris 
3. Hannukari Jussi, Lapin Pelastuslaitos 
4. Harjula Marjo, Sodankylän kunta 
5. Jokiniemi Seppo, Sodankylän kunta 
6. Koivumaa Vesa, MTI 
7. Korvanen Kari, Aslak 
8. Laine Mikko, Sodankylän moottorikerho 
9. Mattila Marko, Sodankylän VPK 
10. Melamies Olli, Lapin Safarit Oy 
11. Moberg Seppo, Sodankylän kunta 
12. Mäkitalo Ville, Sodankylän kunta 
13. Reinvuo Timo, Metsähallitus 
14. Summanen Anu, Pyhä-Luoston matkailuyhdistys 
15. Säärelä Mika, Pyhä-Luosto Vesi Oy 
16. Valvio Juho, Sodankylän moottorikerho 

  
Asia Sodankylän aloituskokous ja talvireittien riskien kartoitus 
 

Jokiniemi avasi tilaisuuden ja tehtiin esittelykierros. Koivumaa esitteli REILA – 
hankkeen sivuston ja kuntaprosessin. Jokiniemen mukanaan tuomien karttojen 
avulla käytiin läpi Sodankylän alueella olevien talvireittien riskit.  
 
Yleisimmät riskit liittyvät vesistöön ja teiden ylityksiin. Ongelmalliseksi koettiin 
moottorikelkkailijoiden pääsy kauppoihin ja tankkauspisteisiin. Myös joella 
tapahtuva kelkkailu vaatii tarkkailua jäätilanteen osalta.  
 
Sodankylän alueella virallisia moottorikelkkareittejä on yhteensä yli 200 km ja uria 
850 km. Reittien lanauksista vastaa Pyhä-Luosto Vesi Oy alueellaan. 
Kylätoimikunnat haluaisivat reittejä enemmän.  
 
Korjaustoimenpiteitä on suunniteltu ainakin Vaiskojoen sillan osalta. Riskipaikkoja 
tulee esille lanausfirman ja asiakkaiden kautta. Näihin pyritään reagoimaan 
mahdollisimman pikaisesti. 
 



 

 

Pelastuslaitoksen tehtäviä on melko vähän reiteillä, yleensä tehtävät kohdentuvat 
UKK puistoon.  Alkoholin merkitys on melkoinen tapaturmissa. Paikkatieto- ja 
pelastusmerkinnät ovat kirjavia ja kuntarajojen ylittäessä käyttäjällä voi olla 
ongelmia asian kanssa. Käyttäjälle jaettava karttatieto tulee olla helposti saatavilla 
ja ennakkoon tutustuttavissa.  
 
Merkkien materiaalista keskustelussa kävi ilmi, että lautapohjaiset merkinnät eivät 
näy kovin hyvin. Risteyksissä olisi syytä olla koordinaatit. Tämä helpottaisi avun 
löytämistä paikalle. Hätäpuhelun soittajan on mahdollista hätätapauksessa mennä 
esimerkiksi risteyskohtaan, josta saisi paikkatiedon lähetettyä. Keskustelua käytiin 
siitä, ovatko risteyskohdat aina niin lähellä, että tieto hätäkeskukseen saadaan 
nopeasti. Kaikesta huolimatta jonkinmoiset risteyskohdat olisi hyvä 
tunnistuspaikka.   
 
Metsähallituksen ylläpitämien autiotupien läheisyyksiin on rakennettu helikopterille 
laskeutumispaikkoja. Aslakin edustaja ehdotti ”infotauluja” eri paikkoihin, joissa on 
paikkanimi (sama kuin kartoissa), paikan numero ja WGS 84 koordinaatit. 
Autiotupien lähellä oleviin tauluihin lisäys ”Helikopterin laskeutumispaikka, jätä tila 
vapaaksi”. Näiden myötä käyttäjien turvallisuustunne, luotettavuus ja mahdollisesti 
oikeanlainen siisteyden ja järjestyksen ylläpysyminen reiteillä kasvaisi. Turvataulut 
voivat edistää myös safariyritysten turvallisuutta, mikäli oppaalle tapahtuu vahinko. 
 
Rahalliset resurssit nousivat esille kokouksessa. Pyhä-Luoston alueella reittien 
kustannuksista vastaavat kunta, mökkiläiset sekä yritykset. Näin reittien laatu 
voidaan taata kaikkien eduksi. Keskustelussa kävi ilmi, että lanaustarve reiteillä 
tulisi vielä päivittää ja tarkentaa.  
 
Lopuksi todettiin, että ennaltaehkäisy kaikkia riskejä kohtaan tulee huomioida. Näin 
matkailua voidaan edistää ja kehittää kaikilta osin.  
 

 
Muistion kirjoitti Vesa Koivumaa 

   


