
MUONION KUNTA
elinkeino & matkailu

www.muonio.fi

Luonnostaan kestävä, paikallisuudesta ylpeä,
rohkea ja tekevä luontomatkailu-Muonio

Tunturi-Lapissa 14.500 asukasta, 
Muoniossa 2.350

1.400 yritystä / Muoniossa n. 380

Seudulla käy vuosittain
1,8 milj. vierailijaa

> 124 kertainen määrä 
asukkaita

Hyvää, onnellista 
elämää

Palvelujen äärellä, 
keskellä erämaaluontoa

Tunturi-Lapin välitön 
matkailutulo 217.506.877 €

Muoniossa 27.129.874€, 32,5%
> palkkaverotulovaikutus

5.180.384€ (669.261€)
matkailu työllistää Lapissa 

4.400 henkilöä
Tunturi-Lapissa 1.500 henkilöä

Muoniossa 200 htv

Pallas-Yllästunturin 
kansallispuisto –
Suomen suosituin

550.000 kävijää / v



Muonion REITIT

-Laaja ja maisemallisesti ja profiililtaan monipuolinen reittiverkosto ”jokaiselle jotakin”
-Paljon pistoja ja pitkiä erämaataipaleita, vähän ns. ympyräreittejä
-Latuja yli 200 km, Kelkkareittejä noin 350 km

- Kirkonkylä, Oloksen, Särkijärven, Jeriksen ja Pallaksen maastot
- Valaistut ladut kk-Olos, Oloksen alue, Olos – Särkijärvi – Kutuniva, Jeris
- Levin yhteysreitti, Jerisjärven – Oloksen maastot, Kangosjärven reitti, yhteys Äkäslompoloon

-Vaellusreittejä yli 200 km
- Merkittävimmät: kansallispuiston Tunturin-Lapin taival ja Oloksen reittiverkosto, suosittuja 

päiväreittejä mm. Kangosharjun reitti, Särkitunturin, Keimiötunturin ja Oloksen valloitukset
-Melontareittejä

Kutuniva - Jerisjoki, Utkujärvi – kk, Ylimuonio – kk
-Koiravaljakkoreittejä

- Yritysten ylläpitämiä omia reittejä, monikäyttöreittejä moottorikelkkareittien kanssa
-Maastopyöräreittejä lähinnä metsäautotietyyppisillä osuuksilla

- myös mm. Oloksen kierto + Jeris–Sammaltunturi–Pallas–Torassieppi –kierros
- Maantiepyöräilyyn maisemallisesti erinomaisia, rauhallisia reittejä

- mm. Särki- ja Jerisjärven –kierros

+ lumikenkäily, talvikävely, mm. 
Olos, Särkitunturi, Pallas, Keimiöjärvi



Muonion REITTIEN HOITO & YLLÄPITO

Reitit ja niiden lähtöpaikat pääosin hyvin merkittyjä
Tunturi-Lapin taival / Metsähallituksen luontopalvelut, ladut ja moottorikelkkareitit / 
Muonion kunnan reittihanke

Muonion reittejä ylläpitävät: Metsähallituksen luontopalvelut kansallispuiston osalta sekä 
Muonion kunta, kyläyhdistykset ja yritykset muiden reittien osalta

näistä on tehty REILA -hankkeen puitteissa luettelo ja riskikartoitukset
REILA –riskikartoitustyökalu otettu käyttöön

Latu- ja moottorikelkkareittejä hoitaa Muonion Paanat ry.
ensilumen kausi (Olos: Tykkibaanan osalta), muu hiihtokausi, Lapponia-hiihto
hoitoon saadaan rahoitusta: kunnalta (28.000€), yrittäjien latumaksut (45.000–65.000€), 
yksityisten latumaksut (5.000-15.000€)
tulossa Paanojen myyntiin Muonion moottorikelkkakartta

Muonion reittityöryhmä kokoontuu säännöllisesti
työryhmässä edustajat yrittäjäkentästä,
Paanoista sekä kunnan liikunta-, elinkeino- ja
teknisestä toimesta



Muonion REITTIEN HAASTEITA

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

-Erityisesti talvireittien ylläpito
-iso osa kulkee vesistöillä, jää- ja lumiolosuhteet aiheuttavat ongelmia tampparin käytölle
-rappeutuva kelkkareittiverkosto (raivaustarve, opasteet, sillat, reittilinjaukset)
-nykyisillä määrärahoilla (henkilöstö + ostopalvelut) on vaikeaa pitää reittejä 
asianmukaisessa kunnossa läpi kauden
-ajankohtaista uuden kunnossapitokaluston hankinta

Kehitettävää
-Muonion Paanat ry:n reittien ylläpidon varainhankinta-
keinojen lisääminen
-Yritysten vahvempi sitoutuminen reittien ylläpitoon
-Yksityisten reittimaksun maksajien määrän lisääminen
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