Luonnostaan vastuullinen, aidosti avoin ja onnellinen Muonio

Tunturilapin reittitilaisuus 20.8.2021

Muonion REITIT
-

Latuja noin 200 km, Kelkkareittejä noin 350 km, joista hoidossa eri hoitoluokissa noin
220km
Vaellusreittejä noin 200 km
Melontareittejä. Reittien kartoitus menossa melontareittihankkeessa. Valmista v. 2022.
Koiravaljakkoreittejä Yritysten ylläpitämiä omia reittejä, monikäyttöreittejä
moottorikelkkareittien kanssa
Maastopyöräreittejä lähinnä metsäautotietyyppisillä osuuksilla, suurin osa puiston
reiteistä on sallittuja
Maantiepyöräilyyn maisemallisesti erinomaisia, rauhallisia reittejä. Ei vielä
tuotteistettu.
Lumikenkäreitit Oloksella, merkitty, ei hoitoa
Talvikävely Särkivaaran laavulle, Keimiötunturiin ja Lommoltunturiin menee kävelypolut
ympäri vuoden suurentuneen käytön vuoksi, hoitamattomat.

Keskeisten toimijoiden roolit ja resurssit reittityössä Muoniossa, kaikki ovat reittityöryhmässä
Alueiden käyttö
(Elinvoimapalvelut
)

Yritykset
Ensilumenlatu 60 000€/v

Siirtymässä
liikuntatoimelta ja
elinkeinotoimelta (siv.os
ja hallinto-os.)

Investoinnit n. 50 000 €/
vuosi + mahd. hankerahoitus

➢ 1 liikuntapaikkojen
hoitaja, lisäksi 2 kk ajalle
apuvoimaksi 1 - 2 hlö
➢ kesäreitit + 2 laavu
➢ kylän hiihtoladut (7 km)
➢ ostaa
kunnossapitopalvelut
➢ ”vastuussa”
➢ Tekninen suunnittelu ja
toteutus
➢ Edistää matkailuelinkeinoa
➢ Elinkeinokehittäminen

Vuokrasopimus reittipohjat
(2420€/v)
Puiston talvireitit (200 €/v)

Kansallispuistoalueella
Reittien ja palvelurakenteiden ylläpito

28 000 €/v latu-avustus, 18 000€/v
kelkkareittien kunnossapitopalvelut

1 892 t/v

900 – 1 200 €/v
polttoainekulut

➢ Muonion kansainvälisen matkailun ympärivuotinen
kehittäminen.
➢ Markkinointi & InfoGIS kustannukset (1280€/v +
painettu kartta (menot päivitykset n. 300 €/v +
painatus, tulot ry:lle n. 4 000 – 10 000 €/v) +
jäsenmaksut

➢
➢

➢ 7 muoniolaista matkailu- ja
ohjelmapalveluyritystä, yksityisrahoitus
58 000 €/v. + jäsenmaksut
➢ Latujen ja moottorikelkkareittien
lumipeiteaikainen hoito
➢ Yhteensä latuja (ajomäärässä
huomioitava haarat yms.) 190 km (ei
sisällä Hannukurua), kelkkareittejä
yhteensä 219 km
➢ Matkailullisesti merkittävät reitit

135 t/v
300-600 €/v polttoainekulut

➢ Kangosjärven latujen hoito seuran
tampparilla
➢ 1km, 2 km, 3 km ja 5 km ladut, yht. 5,9km

MUONION MATKAILU RY
➢ Kylien ladut
➢ Kylät itse hoitavat ja ylläpitävät
latua.
➢ Ei reittityöryhmässä

Muonion REITTIEN HAASTEITA
Uusi toimintamalli → kilpailuttaminen
Saadaan paljon varsin vähällä rahalla. Kaikki tulevat vaihtoehdot ovat kalliimpia

-

Lajikirjon lisääntyminen ja reittien monikäyttöisyys laajassa verkostossa
- tasapuoliset olosuhteet eri puolilla kuntaa
- matkailukohteet hajallaan toisistaan (kohteiden vahvuus, mutta reittien ylläpidolle haaste)
- Monilaji-/yhdistelmäreittien rohkea kokeileminen
- uusia lajien palveleminen (mm. maastopyöräily, talvipyöräily, lumikenkäily, talvikävely)

-

Erityisesti talvireittien ylläpito
- iso osa kulkee vesistöillä, jää- ja lumiolosuhteet aiheuttavat ongelmia tampparin käytölle
- rappeutuva kelkkareittiverkosto (raivaustarve, opasteet, sillat, reittilinjaukset)
- nykyisillä resursseilla (henkilöstö + ostopalvelut) on vaikeaa pitää reittejä
asianmukaisessa kunnossa läpi kauden
- ajankohtaista uuden kunnossapitokaluston hankinta
Kehitettävää
- Johdonmukainen, oikea aikainen viestintä, palautekanavat
- Reittien ylläpidon varainhankintakeinojen lisääminen, aktivoituminen
- Useamman yrityksen vahvempi sitoutuminen reittien ylläpitoon. Reitit ovat kaikkia
palvelevaa toimintaa.
- Yksityisten reittimaksun maksajien määrän lisääminen

