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YLEISTÄ

• Reitistöt sijaitsevat kolmen kunnan alueella (Sodankylä, Pelkosenniemi ja Kemijärvi).

• Reitistöistä on tehty käyttöoikeussopimukset maanomistajien kanssa. Maanomistajina 
Metsähallitus, valtio, kunnat ja yksityiset.

• Reitistöjen ylläpidosta vastaa Pyhä-Luosto Vesi Oy. 

• Pyhä-Luosto Vesi Oy on kolmen kunnan tasaosuuksilla omistama yhtiö, jonka päätoimiala 
on vesihuolto. 

• Ylläpidettävät reitistöt:
• Ladut n. 150 km
• Fatbike/lumikenkäilyreitistöt n. 20 km
• Moottorikelkkailu n. 440 km

• Latujen ja moottorikelkkareitistöjen osalta käytössä on sähköinen seurantajärjestelmä.



REITISTÖJEN YLLÄPITOKUSTANNUKSET 
JA RAHOITUS

• Ylläpitokustannukset yhteensä reististöistä n. 270 000 €/kausi.

• Kustannusta kattamassa kunnat, yritykset ja mökinomistajat. 

• Yritysten reittimaksun perusteena on vuotuinen Visit Pyhä-Luostolle maksettava 
liikevaihtoperusteinen toimintamaksu. Erikseen kerättävä reittimaksu on 31 % 
toimintamaksusta, jonka laskutuksen hoitaa suoraan Pyhä-Luosto Vesi Oy. 

• Mökinomistajilta peritään vedenkulutukseen perustuvaa reittimaksua 1,49 €/m3 (alv 0%). 
Kiinteistön kerrosalaan sidottu perusmaksu on 0,55 snt / m2 (alv 0 %). Kerrosala 
pyöristetään alempaan täyteen kymmeneen. Mökinomistajien osalta reitistöjen
ylläpitokustannukset laskutetaan vesimaksun yhteydessä eriteltynä.



LATUJEN KUNNOSTUS

• Ylläpidettävä reitistö n. 150 km.

• Kunnostuskausi 1.12.-30.4. sekä Pyhän lumetettava ensilumenlatu loka-marraskuun 
taitteesta.

• Ladut ajetaan kun lunta ladulla on 20 mm, sateettomana aikana vähintään 3 päivän välein.

• Latujen kunnostukseen on kilpailutettu ulkopuolinen yritys, ensilumenlatua ja pohjatöitä 
alkukaudesta tehdään myös yhtiön omana työnä. 

• Sähköinen seurantajärjestelmä ja Pyhä-Luoston talven taskuoppaissa olevat asiakkaalle 
maksuttomat latukartat on toteutettu Visit Pyhä-Luoston toimesta.

• Ylläpitokustannukset n. 200 000 €/kausi. Lisäksi kunnat hoitavat latuvalaistuksen (n. 35 km) 
kustannukset sekä peruskunnostus työt mm. raivaus ja tarvittavat reittipohjien 
kunnostukset. 



MOOTTORIKELKKAREITTIEN 
KUNNOSTUS

• Ylläpidettävä reitistö n. 440 km

• Kunnostuskausi alkaa kevyellä kalustolla lumitilanteen salliessa joulukuussa, raskaalla 
kalustolla yleensä aikaisintaan tammikuun puolivälistä alkaen.

• Matkailualueen lähireitit n. 60 km kunnostetaan kerran viikossa, muut reitit noin joka 
toinen viikko. 

• Ylläpitoon kilpailutettu ulkopuolinen yritys pidempien reittien osalta. Pyhä-Luosto Vesi Oy 
hoitaa omana työnä lähireittien ylläpidon.

• Alueen palvelupisteissä on myynnissä (mm. Karttakeskusja Calazo) karttoja, joihin 
sisältyvät moottorikelkkareitit.

• Kustannukset n. 65 000 €.



FATBIKE/LUMIKENKÄREITTIEN 
KUNNOSTUS

• Ylläpidettävä reitistö n. 20 km.

• Kunnostuskausi 15.12.-15.4.

• Reitit ajetaan moottorikelkka+lana yhdistelmällä kerran viikossa.

• Ylläpidon hoitaa Pyhä-Luosto Vesi Oy omana työnä.

• Maastomerkinnästä vastaa Metsähallitus Luontopalvelut ja asiakkaalle maksuttomat 
kartta-aineistot on toteutettu yhteistyössä Metsähallituksen ja Visit Pyhä-Luosto.

• Kustannukset (n. 5 000 €) kattaa Visit Pyhä-Luosto.
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