
NYT PUHUTAAN LAPIN 
REITEISTÄ!

Tervetuloa puhumaan

Kittilän kunta / Pentti Kangas 26.4.2018



KITTILÄ – MAASTOREITTIEN AATELIA

Moottorikelkkareittejä noin 900 km
Ulkoilureittejä noin 270 km, johon sisältyy

• Talvikävely- ja pyöräilyreitit
• Ladut
• Patikkareitit
• Koiraladut
• Luontopolut



MOOTTORIKELKKAREITIT

• Kaikki reitit on perustettu maastoliikennelain mukaisella 
reittitoimituksella Kittilän kunnan toimesta

• Reitit omistaa Kittilän kunta
• Moottorikelkkareitti on tieliikennelain 2§:ssä määritelty tie, 

joka on tarkoitettu moottorikelkkaliikenteeseen
• Reitin pitäjänä on Kittilän kunta
• Reitit on hyväksynyt Kittilän ympäristönsuojeluviranomainen ja 

vahvistanut Lapin ELY-keskus (ex. Ympäristökeskus)



MOOTTORIKELKKAREITIT

• Reittien rakentamisesta, kesäajan peruskorjauksista ja ympärivuotisesta huollosta 
vastaa Kittilän kunta

• Kittilän kunnan palveluksessa on yksi ympärivuotinen ja yksi kesäajan 
reittityöntekijä

• Reittien talviajan lanauksen tekee Kittilän kunnan konserniyhtiö Oy Levi Ski
Resort Ltd ja osittain kirkonkylällä liikuntatoimi

• Lanaukset suoritetaan tarpeen mukaan 2-3 reittitampparilla
• Reittien kunnossapitotilanne näytetään reaaliajassa sähköisessä karttapalvelussa
• Kelkkailun asioista keskustellaan vuosittain kelkkareittitoimikunnan kokouksissa, 

joihin ovat tervetulleita kaikki reittien ylläpitoon ja rahoitukseen osallistuvat



MOOTTORIKELKKAREITTIEN TALOUS

KELKKAREITTIEN HOIDON VUOTUISET KUSTANNUKSET n. 240.000 €

Lanauskustannukset (Ski Resort) - 130.000 €
Muut kunnossapitotyöt (kunta) - 110.000 €

MENOJEN RAHOITUS
Kelkkayrittäjien lanausmaksut + 60.000 €
Muut yrittäjät + 22.000 €
Kittilän kunta ”verovaroin” + 110.000 €
Levi Ski Resort Oy + 48.000 €

MUITA MENOJA JA TULOJA
Kittilän kunnan kesäaikaiset vuosittaiset investoinnit 20.000 – 40.000 €
Paperikartoista ja sähköisistä kartoista tuloja vaihtelevasti
Kittilän liikuntatoimen lanauskustannukset eivät ole laskelmassa mukana.



LIHASVOIMIN LIIKUTTAVAT REITIT

• Kaikki reitit on perustettu ulkoilulain mukaisella 
ulkoilureittitoimituksella Kittilän kunnan toimesta

• Reitit omistaa Kittilän kunta
• Reitin pitäjänä on Kittilän kunta
• Reitit on hyväksynyt Lapin ELY-keskus (ex. Ympäristökeskus)



LIHASVOIMIN LIIKUTTAVAT REITIT

• Reittien rakentamisesta, kesäajan peruskorjauksista ja huollosta vastaa Kittilän 
kunta

• Kittilän kunnan palveluksessa on reiteillä yksi ympärivuotinen reittityöntekijä ja 
lisäapuna muut osaston työntekijät tarvittaessa ja lisäksi latuhuollossa 
liikuntatoimella 2 reittityöntekijää

• Latuhuollon tekee pääreittien osalta Kittilän kunnan konserniyhtiö Oy Levi Ski
Resort Ltd, kirkonkylällä liikuntatoimi ja kylissä toimitaan lähinnä 
avustusperiaatteella

• Latuhuollossa Levillä kolme tampparia, kirkonkylällä 2 tampparia ja lisäksi 
moottorikelkkoja 

• Latujen kunnossapitotilanne näytetään reaaliajassa sähköisessä karttapalvelussa
• Talvikävely- ja pyöräilyreitit hoidetaan moottorikelkoilla kunnan ja Levi Ski

Resortin yhteistyönä



LIHASVOIMAREITTIEN TALOUS

REITTIEN HOIDON VUOTUISET KUSTANNUKSET n. 370.000 €

Latukustannukset (Ski Resort) - 270.000 €
Muut kunnossapitotyöt (kunta) - 100.000 €

MENOJEN RAHOITUS
Latumaksut + 170.000 €
Kittilän kunta ”verovaroin” + 100.000 €
Levi Ski Resort Oy + 100.000 €

MUITA MENOJA JA TULOJA
Kittilän kunnan kesäaikaiset vuosittaiset investoinnit 40.000-100.000 €
Kittilän liikuntatoimen reittikustannukset eivät ole laskelmassa mukana.
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