
 

 

 

 

 

 

 

Muistio 

 

Aihe:  Aloituskokous Pello 

Aika:   2.6.2016, 15.00-17.30  

Paikka:  Pellon kunnantalo 

Paikalla:   

1. Eero Paavo, Reittitoimikunta 

2. Enbuska-Mäki Laura, Pellon kunta 

3. Ilmavirta Markku, Reittitoimikunta 

4. Koskela Ilkka, Pellon kunta 

5. Kuusijärvi Risto, Pellon kunta 

6. Lindén Tapio, Pellon kunta 

7. Matinlompolo Teuvo, Pellon kunta 

8. Pasma, Anna-Liisa 

9. Pikkarainen Markku, 

10. Rinne Mika, Pellon kehitys Oy 

11. Seikkula Saara, Pellon kunta (työharj.) 

12. Taivainen Soili-Iiris, Pellon kunta 

13. Tuomas Pekka, Pellon kunta 

14. Vikeväinen Kari, Lapin pelastuslaitos 

Latvala Aleksi/ MTI 

 

 

 

 Latvala esitteli alkuun REILA hankeen taustat ja toimenpiteet. Kuntaprosessia 

käytiin läpi tarkemmin, sillä muissa hankkeeseen osallistuvissa kunnissa 

ollaan muutama askel edellä. Todettiin että loppuvuoden aikana pidetään vielä 

kaksi kokousta niin, että ensivuoden alussa Pello on samassa vaiheessa 

muiden kuntien kanssa. www.reittimerkinnat.fi 

 Vikeväinen pelastuslaitokselta nosti esille riskipaikkana valtatien sillan 

alittavan kelkkareitin keskustassa. Viime talvena jäihin upposi kolme kelkkaa, 

onneksi henkilövahingoilta säästyttiin. Kelkkareitit ja liittymät keskustassa 

ovat tärkeitä palvelujen saavutettavuuden kannalta, väylät pitää olla turvallisia.  

 Kesäreittien osalta Vikeväinen nosti esille sen, että reittien rakenteiden pitää 

olla kunnossa. Pelastustehtävää helpottaa mikäli asiakkaan luokse pääsee 

mönkijällä. Nyt maastossa on huonokuntoisia pitkoksia ja ne estävät 

mönkijällä kulkemisen. Muutamia potilaita on tuotu pois maastosta 

kantamalla. 

 Reittien monikäytöstä nousi esille koirasafarit kelkkareiteillä ja urilla. Lapissa 

on erilaisia käytäntöjä, saako koiravaljakoilla kulkea kelkkareiteillä. Osassa 

kunnissa tämä onnistuu hyvin ja osassa koirille on tehty yrittäjien toimesta 

omat reitit. Kapeilla metsäreiteillä yhteiskäyttö nähtiin ongelmana/riskinä, 

kelkat on ajettava väistötilanteessa kokonaan ulos reitiltä. Suorilla pätkillä 

avoimessa maastossa tuskin ongelmaa on. 

http://www.reittimerkinnat.fi/


 

 Pellossa on 120 kilometriä virallisia kelkkareittejä ja ne ovat pääosin hyvässä 

kunnossa. Kunnostus ja korjaustöitä tehdään jatkuvasti. Opasteita on noin 

10km välein ne ovat puisia.. Kunta ylläpitää kelkkareitit ja yhden pätkän 

kelkkauraa. Muut urat ovat omillaan muilla ylläpitäjillä 

 Kunnan alueella on myös paljon kelkkauria. Muutamille urille ollaan 

tekemässä reittitoimituksia. 

 Muutamissa paikoissa menee hiihtolatu ja kelkkareitti/-ura vierekkäin, tämä ei 

ole kuitenkaan tuottanut kokemuksen mukaan ongelmia 

 Kelkkareitit vesistöillä ovat ongelma ja riski. Ylläpito on vaikeaa ja 

vaihtelevat olosuhteet muodostavat riskin kelkkailijoille. 

 Pellon (ja Ylitornion) alueella on tehty/merkitty pyöräilyreittejä aiemmin 

jossakin hankkeessa, joita Ounaksen pyöräpojat ovat ylläpitäneet? Reitit 

kulkevat valmiita teitä pitkin ja ovat merkattu kuvan mukaisin merkein. Muita 

opasteita ei ole 

 
Kuva: Anna-Liisa Pasma 

 

 Reittien osalta olisi hyvä käydä keskustelua aiotaanko kaikki reitit säilyttää ja 

minkä ylläpitoon riittää rahat tai halutaan panostaa 

 Metsähallituksen retkikartta.fi palvelussa ei näy kaikki Pellon reitit 

 Niin sähköiset kuin paperiset kartat tulee käydä läpi ja katsoa ovatko 

reittitiedot ajantasalla. Moottorikelkkakartta on esimerkiksi vanha ja siinä ei 

ole ero kelkkareitin ja uran merkinnässä. Tämä aiheuttaa kelkkailijalle 

turvallisuusriskin kun reitin ylläpidon taso vaihtuu yhtäkkiä 

 Kuntien välisiä reittejä on myös hyvä käydä porukalla läpi ja katsoa että kartat 

täsmäävät 

 Umpilumen kelkkailu on lisääntynyt myös Pellon alueella, Tunturi-Lapin 

kunnissa tämä on ollut puheenaiheena REILA kokouksissa myös. Kolarissa 

avattiin ensimmäiset umpisen kelkkailun alueet viime talvena.  

 Merkintöjen tila yleisesti reiteillä on hyvin vaihteleva. Karttatauluja tulisi 

ainakin viedä maastoon lähtöpaikoille ja risteyksiin. Lähtöpaikoilla on 

opasteita ja karttoja mutta nämä pitäisi käydä läpi 

 Myös hiihtoladut jääalueilla ovat ongelma ja pitäisi pyrkiä kuivalle maalle 



 

 Melonta on lisääntynyt ja niiden reittien osalta on syytä tehdä lisä selvitystä 

sekä koontia taukopaikoista ym rakenteista sekä veneenlaskupaikoista 

 Mukaan REILA työhön kutsutaan jatkossa yrityksiä sekä kyläyhdistyksiä 

 

Seuraava kokous Pellon kunnantalolla 24.8.2016 klo 15.00. 

 

Muistion kirjasi, 

 

Aleksi Latvala 


