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YLLÄKSEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS
Aika

28.6.2012

Paikka

Ylläs, Kellokas

Läsnä

Vesa Pantsar, Äkäslompolon kylä
Keijo Taskinen, Äkäslompolon kylä
Pekka Sulkava, Metsähallitus, luontopalvelut
Kari Koivumaa, Metsähallitus, Tornionlaakson metsätiimi
Ilkka Vaara, Metsähallitus, Kittilän metsätiimi
Arja Teppo, Metsähallitus, Laatumaa

Poissa

Arvi Ylläsjärvi, Ylläsjärven kylä
Johanna Koivumaa, Ylläsjärven kylä

1 Avaus
Kari Koivumaa avasi kokouksen ja totesi, että valitettavasti Ylläsjärven kylän
edustajat eivät päässeet osallistumaan tilaisuuteen.
2 Yhteistyöryhmän järjestäytyminen
Valittiin yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi Kari Koivumaa ja tämän kokouksen
sihteeriksi Ilkka Vaara. Sihteerivuoro on jatkossa kiertävä.
3 Kokoontumiskäytännöt
Sovittiin, että kokouksia järjestetään tarvittaessa, kuitenkin ainakin kerran
vuodessa. Hyvä ajankohta kokoontumiselle on touko-kesäkuun vaihde.
4 Laatumaan ajankohtaiset asiat(Arja Teppo)
Laatumaalla on valtakunnallinen organisaatio, ei aluejakoa. Tulosvastuulliset
tiimit ovat maakauppapalvelut, tonttituotanto, tonttimyynti, tuulivoima ja
kämppätiimi.
Toimipakkoina ovat Tikkurila, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi.
Villin Pohjolan kämppiä on myyty useita, mm. Totovaaran kämppä ja
Aakenuspirtti on myyty.
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Kellokasta vastapäätä tien toisella puolen olevan alueen kaavoitus ei ole vielä
käynnistynyt.
Tornio-Muoniojoen osayleiskaava on parhaillaan nähtävillä.
Ylläsjärven puolella on myös uusi kaava-alue suunnitteilla. Kaavoitustyö ei ole
vielä käynnistynyt.
Pekka Sulkava: Uusien laajojen kaavojen myötä myös puiston poluille tulee
paljon uusia kulkijoita  vaatii lisärahoitusta myös polkujen ja muiden
rakenteiden ylläpitoon.
5 Luontopalvelujen ajankohtaiset asiat (Pekka Sulkava)
Puistoon on palkattu kaksi uutta vakituista työntekijää: Sami lapinniemi ja Inari
Ylläsjärvi. Lisäksi nuorisotyöllisyyshankkeen kautta on työllistetty 11 nuorta.
Pisimmillään heidän työsuhde kestää 12 kk.
Rakenteita (mm. vessoja, sorastuksia) uusitaan eri puolilla puistoa.
Pallas-Ylläs –charter hanekkeen projektipäälliköksi on valittu Tuija Laitakari ja
opastussuunnitelman tekijäksi Tiina Riikonen.
Puistolle perustetaan yhteistyöryhmät:
- ohjausryhmä
- laaja yhteistyöryhmä
Kesän aikana tulevaan syksyyn saakka jatketaan reittihankesuunnittelua.
Tavoitteena saada pitkoksia sorapoluiksi mahdollisimman paljon.
Valmistelussa puisto-oppaan koulutushanke yhdessä ammattiopisto Lappian
Muonion toimipisteen kanssa.
6 Kittilän metsätiimin ajankohtaiset asiat (Ilkka Vaara)
Ei uusia leimikoita kylän lähialueella. Kukaslompolovaaran hakkuiden viimeinen
osa eli siemenpuuhakkuu on tehty kesäkuussa valmiiksi. Alueen muokkaus tehtiin
sovitusti, eli metsätraktorin jäljet toimivat muokkauksena.
7 Tornionlaakson metsätiimin ajankohtaiset asiat (Kari Koivumaa)
Kolarin kunnan ja Metsähallituksen välistä reittisopimusta on valmisteltu. Siihen
liittyen on käyty neuvottelu paliskunnan kanssa. Jos reiteistä aiheutuu
porotaloudelle haittaa, niin kunta korvaa haitan.
Leimikko Äkäsjoki 3126
6,6 ha siemenpuuhakkuuta säästöpuuhakkuuna
1,6 ha ensiharvennusta
7,9 ha muuta harvennusta
13,5 ha uudistuskypsän metsän väljennystä
29,6 ha yhteensä
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kasvatushakkuualueet ulottuvat reittiin asti
uudistushakkuissa on jätetty suojavyöhyke reitin puolelle
kunnalta ei ole vielä haettu maisematyölupaa, lähetetään lomakauden jälkeen
kohteelle ei tehdä kesäteitä, puunkorjuu tehdään talvella ennen hiihtosesonkia
olemassa olevaa tieuraa käyttäen
suunnittelija on tehnyt ennakkoon näkemäanalyysin ja rajannut
uudistusalueen sitä hyödyntäen
hakkuut eivät näy joelle häiritsevästi

Leimikko Malmivaara-Luosupalo 3133
6,3 ha siemenpuuhakkuuta säästöpuuhakkuuna
30,6 ha muuta harvennusta
36,9 ha yhteensä




pienaukkohakkuu jätetty pois
puunkorjuu tehdään talviteitä käyttäen, ei tehdä kesäteitä
pyöröreitti mene pitkin Malmivaarantietä

Kolarin kunnan puolella Ylläksen eri kaavoihin sisältyvien metsätalousalueiden
vuotuinen hakkuumäärä on enintään 5 000 m3/v.
Sovittiin, että kari lähettää kylien edustajille kokouksessa jaetut suunnitelmakartat
sähköisessä muodossa. Karttoja voi jakaa edelleen kyläläisille.
Molemmista leimikoista voi antaa palautetta karille joko puhelimella (0400379 061) tai sähköpostilla (kari.koivumaa@metsa.fi).
8 Äkäslompolon kyläläisten ajankohtaiset asiat




Päivän maastokohteilla nähdyt hakkuut näyttivät hyviltä.
Avainkysymys useimmissa tapauksissa on maanpinnan käsittely.
Esim. siemenpuuhakkuu sopivassa kohteessa voi tuoda moni-ilmeisyyttä ja
avata näkymiä.

9 Muut asiat
Onko Metsähallituksella kaivosasiasta jotain uutta tietoa?
Rautuvaaran käyttö rikastushiekka-alueena on vakavasti selvityksessä.
Kaivosyhtiöllä on rahoituksen saamisessa haasteita.
Miten kaivoksen maa-alue?
Kaivosyhtiö haluaa ostaa sen.
Miten kaivosalueen metsät, säästetäänkö ne?
Kaivosyhtiö haluaa säästää metsät näkemäsuojana. Metsähallitus toimii
toistaiseksi samalla tavalla kuin normaalisti metsätalousalueilla toimitaan.
Miten paljon asiakaspalveluun tulee metsätaloudesta palautetta tai kyselyjä?
Aika vähän. Asiaa ei ole tarkemmin selvitetty viime aikoina.
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Äkäslompolosta suunnitellaan uutta latureittiä pohjoisen suuntaan tien 940
länsipuolelle. Paliskunta suhtautuu myönteisesti reittiin vain, jos se tulee aivan
tien lähituntumaan.
Seuraava palaveripaikka voisi olla vaikka Särkitunturin kota (PS).
Keskusteltiin Särkitunturin P-paikan maiseman avaamisen tarpeellisuudesta.
Paikalta olisi hyvä ottaa kuvapari ennen/jälkeen.
Hakkuukohteille olisi hyvä saada infotaulut, joissa kerrotaan tarkemmin menossa
olevista toimenpiteistä yms.

