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Luontopalvelut

Tunturi-Lapissa 

2021 – katsaus 

reittityöhön ja 

palveluihin

Pekka Sulkava / Ritva Saarensalmi

Tunturi-Lapin kehitys ry 

20.8.2021



Käyttö - laskurimittaus
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Kesäkäyttö

lisääntyy

10.7.-8.8.2021 Puistoon menijöitä

Taukopaikat:
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Luontopalveluiden 

reitit ja palvelut

• Pallas-Yllästunturin kansallispuiston 
kesäreitit (ja sinne johtavia reittejä) 

• Erillisiä reittejä, Särkitunturi, Pakasaivo, 
Äkässaivo, Kumputunturi

• Pallas-Yllästunturin talvireittien ”pohjat, 
ns. turvallisuusrakenteet, pysyvät viitat” –
kuntien vastuulla huolto ja ylläpito, 
huoltosopimukset huoltajien kanssa tehty

• Kesäreittejä reilu 600 km

• 4 luontokeskusta palveluineen

• 130 taukopaikkaa (suuri osa suojelualueen 
ulkopuolella)
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Luontopalveluiden 

reitit ja palvelut
• Pallas-Yllästunturin reittejä, reittejä ympäristössä: 

Hetassa lähireittejä TL:n luontokeskuksen 

ympäristössä 

• Kilpisjärven kesäreitit, Kalottireitti, Iitto (palsat)

• Moottorikelkkailu-urat Enontekiön erämaa-alueilla
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TOBEn TOP Reitit

- Palvelulupaus: Top reitit ovat kaikki

kunnossa palveluiltaan (kuvauksen

mukaan)

- Luontoon.fi ja outdooractive.com
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Korjausinvestoinnit 2020-21
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• YM ja MMM Tulevaisuusinvestointi- ja 

lisätalousarviorahoitukset

• Tunturi-Lapissa Pallas-Yllästunturin 

kansallispuisto, Hetta-Sissanki virkistysmetsä, 

Kilpisjärven seutu, Levi-Ylläs väli, 

Kumputunturi, Pokka-Pulju / Kapsajoki

• Melkein 4 000 000 €

• Taukopaikkoja, käymälöitä, kierrätystä, 

opasteita, viittoja,  sorapolkuja, 

kestopitkoksia, teräsritilöitä

• Polku kestävöintejä tehty soralla 2010-2021 n. 

100 km – korvattu pitkoksia ja torjuttu 

eroosiota



Korjausinvestointikohteet

2020-21

Kuohkimajärvi

Porojärvi
vuokratupa

Saana uusi kota

Saanajärvi kota

Saanajärvi
päivätupa

Saarijärvi

Aittalahti

Hannukurun kota

Hannukurun
varaustupa

Hietajärvi

Hietalahti

Juuanrova

Karhukota

Kesänkijärven laavu

Kotamaja

Kutujärvi autiotupa

Montellinmaja

Mustavaara

Muusa

Mäntyrova

Nammalakuru

Närpistö

Ojanlatva

Pahakuru

Pahtavaara

Pahtavuoma

Pakasaivo

Pallaskota

Porokämppä

Punainenhiekka

Pyhäjärven
autiotupa

Pyhäjärvi

Pyhäkero

Rihmakuru

Saivonkierros / 
Äkäsaivo

Sarvijärvi

Sioskuru

Sotkajärvi

Suaskuru

Särkivaara

Tammitupa

Tappuri

Tunturijärven
laavu

Villenkämppä

Vuontisjärven
autiotupa

Kalkkoivi

Kalmakaltio

Kumputunturi

Mannakoski

Näkkälän välitupa

Pyhävasa

Raijankiselkä

Taatsijärvi
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Polkukestävöintiä 

2020-2021

Hetta-Pallas kesä- ja talvireitin uudet merkinnät

2020:



Lisää kestävöityjä 

polkua
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Keskisenlaen kuru, sorastus

Koivarova - Keimiöjärvi

Pahakuru - Sioskuru

Ketomella - Tappuri - Sioskuru

Latvamaja-Kesänkijärvi (Kesänkioja)

Totovaara-Vasalaki + Kirkiisitie

Ruoppaköngäs

Jyppyrä



Maastopyöräilyä

maaseuturahaston 

tuella
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Hetta – Kilpisjärvi 

moottorikelkkailu-

uran kunnostus

Lisätalousarvio 4 / 2020 

Hetta – Kilpisjärvi 

moottorikelkkailu-uran 

kunnostus 

Uusittu sillat, opasteet, viitat ja 

ennen kaikkea ongelmaksi 

muodostuneet reittimerkinnät

Valmistuu näillä hetkillä

HUOM! Torisenon sillan korjaus 

ei mahtunut rahoitukseen
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Arvio investointien paikallisesta vaikutuksesta paikallisten 

nuorten, naisten ja miesten työllisyyteen ajalla 2020 –

2021 on suuri (koronan hiljentäessä matkailualan 

työpaikat osittain). 

”Olemme pystyneet työllistämään lähes 30 määräaikaista 

henkilöä (koko vuosina mitaten) kuluneen kahden vuoden 

aikana, määräaikaisesti (noin 300 htkk). Eli tämä 

työllistäminen vakituisen henkilöstömme lisäksi.”.

Suunnittelija Jari Ylläsjärvi



Arvio investointien elinkeinovaikutuksesta 2020-2021

”Luontopalvelujen elinkeinoelämältä hankittuja 

ostopalveluita Tunturi-Lapin ja lähikuntien (Pello, 

Sodankylä) alueella olevilta yrittäjiltä

(10- 15 yritystä) vuosina 2020-2021 yli 180 htkk. ”

”



Partioaitan

Ympäristöbonus

ja vapaaehtoistyö

Pallas-Yllästunturi ja Pidä Lappi 

siistinä ry. 

Talkootapahtuma: Partioaitan 

keräämät bonukset olivat 

kunnostuskäytössä.

Niillä saatiin aikaan

Tappuri – Hannukuru –

Hietajärvi pitkokset, sillat ja 

sorastusten viimeistely 

vapaaehtoistyöleirinä 

65 000 €
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Minne menemme?
• Koronan vaikutukset: luonnon vetovoima, käyttö

lisääntynyt

• Kävijöiden profiili monipuolistuu entisestään

esteettömät, eri kokemustasoiset yritysasiakkaat, 
pyöräily lisääntyy, nuoret käyttäjät jne…

• Kestävyyden eri näkökulmat korostuvat myös 
asiakkaiden valinnoissa

Matkailualueiden yhteinen ääni (ja näkyvyys) tärkeää

• Maan hallitus vaihtuu 2024 – siihen asti perus-
ylläpitorahoitus ok, mitä sen jälkeen?

• Yhteistyö ja tahtotila erittäin tärkeitä 
tulevaisuuden rahoituksen ylläpitämiseksi 
nykytasolla

Yhteinen sanoma: kaikki alueen toimijat tekevät 
osansa ja ponnistelevat tavoitteenaan

Yhteinen laadukas palvelukokonaisuus !
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Miten etenemme reittityössä?
Reittien edelleen kehittämisen osalta alueen toimijoiden yhteinen ja tavoitteellinen 
toiminta on tärkeää. Reittien osalta kehittäminen ja analysointi esiin esim. 
reittityöryhmissä – josta nostoina käyttäjien/yritysten/alueen palautteet ja tarve 
toimenpiteille => esim. hankerahoitukselle hakuperusteet. 

Reittityöryhmissä olevia Luontopalvelujen yhteyshenkilöitä: 

Kenttäpäällikkö Inari Ylläsjärvi, inari.yllasjarvi@metsa.fi

• Reittityöryhmä Ylläs: jari.yllasjarvi@metsa.fi

• Muonion reittityöryhmä: tuija.makkonen@metsa.fi , sami.lapinniemi@metsa.fi

• Reittityöryhmä Levi: jari.yllasjarvi@metsafi , henri.arponen@metsa.fi

• Enontekiö/Kilpisjärvi: antti.ohenoja@metsa.fi

Kaikki toimivat puistonjohtaja Pekka Sulkavan alaisuudessa ja voivat tuoda tietoa ja 
tehdä eteenpäin vieviä ja LP:n tavoitteiden mukaisia kehittämisesityksiä organisaation 
sisällä.
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… olethan mukana?

Yhteistyöfoorumeissa, vastaamassa, 

tuomassa terhveisiä:

Kuntien ja alueorganisaatioiden reittityöryhmät

Vuosittainen Charter Forum Kellokkaassa

Vuosittainen Enontekiön MaastoliikenneForum

Enontekiön Neuvottelukunta

Yhteistyöyritysten kausi/vuosipalautekyselyt

Muu MH:n keräämä asiakaspalaute
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www.metsa.fi @metsahallitus_forststyrelsen @metsahallitus
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