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YLLÄKSEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS
Aika

8.9.2014 klo 10:00 - 12:00

Paikka

Ylläs, Kellokas

Läsnä

Vesa Pantsar, Äkäslompolon kylä
Pekka Sulkava, Metsähallitus Luontopalvelut
Kari Koivumaa, Metsähallitus, Metsätalous
Matti Keränen, Laatumaa
Heikki Juuso, Ylläsjärven kylä
Niin Forsell, Ylläksen matkailuyhdistys
Virallisten jäsenten lisäksi mukana:
Hannu Tilja, Laatumaa

Poissa

Arvi Ylläsjärvi, Ylläsjärven kylä
Keijo Taskinen, Äkäslompolon kylä

1 Avaus
Kari Koivumaa avasi kokouksen ja todettiin osallistujat, sihteeriksi
valittiin Pekka Sulkava. Todettiin osallistujat ja muutokset jäsenissä sekä
jäsenten tehtävät.
2 Laatumaa
Matti Keränen hoitaa Pohjois-Suomen kaavoitusasioita kun Hannu Tilja
jää eläkkeelle.
Äkäslompolossa Röhkömukan kaavoitus käynnissä, 82 tonttia
valmistelussa, mahdollisesti valmis jo 2015 ensimmäiseltä osaltaan,
Martinsaaren kaavamuutos, 2 teollisuustonttia vesilaitoksen viereen.
Ylläsjärvessä, keskusta-alueen asemakaava valmistelussa, mutta ei ole
etenemässä ennen kun kysyntää tulee. Käyttämätöntä kaavoitettua
aluetta on Ylläsjärvessä olemassa. Maisematien varressa on
asemakaavan pieni muutos käynnissä.
Tonttikauppa on hyvin hiljaista tällä hetkellä ja kaavoja koko Lapissa
vähän valmisteilla. Alueella aiemmin vain vuokrattavissa olleita tontteja
voi nykyään myös ostaa. Uudet kaavat valmistellaan myyntitontteina
lähes pelkästään.
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Myynnissä olevan metsäpalstoja Kittilän, Kolarin eteläosissa mm.
Sieppijärven suunnalla, mutta ei Ylläksen lähialueella.
Tuulivoimakaavoja ei ole tulossa. Kittilän ja Pellon toimistot on
myynnissä ja Metsähallitus siirtyy uusiin tiloihin. Peurakaltio on
myynnissä parhaillaan. Aarean tontit eivät ole olleet myynnissä erittäin
huonon tien kunnon vuoksi.
3 Luontopalvelut
Sulkava: Luontopalveluiden toimintaan ei ole esitetty 2015
talousarviossa suuria muutoksia, vaan toiminta jatkuu 2014 yleislinjoilla.
Lisätalousarvioissa on esitetty merkittäviä lisärahoituksia
nuorisotyöllistämiseen ja kansallispuistojen hoitoon.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston hankkeissa. Charter hanke loppui
helmikuussa, EUROPARC:in kestävän luontomatkailun tunnustus
myönnettiin, kansainvälistä kumppania tutkitaan vielä mikä on oikea
etenemissuunta. Opashankkeessa valmistui 26 opasta 2013 ja 2014
valmistui Lappian Muonion eräopaskoulusta 6 lisää. Hanke on loppunut
ja loppuraportointi on nyt työn alla. Reittihankkeessa polkuja ja
rakennuksia on tehty. Viimeisteltyinäkin on jo useita reittejä,
liikennemerkit tehty tienvarsiin ja puiston opasviitat kilpailutettu ja
aloitetaan laittaa pystyyn syksyllä.
Kellokkaassa Timo Karinen aloitti asiakasneuvojana keväällä, kahvila
toimii Kolarin kunnan nuorten työpajan toimesta kesäkuun alusta
lähtien.
Kansallispuiston käyntimäärä kasvanut 2011 – 2013 13 %, Ylläksen
alueen käyntimäärä on kasvanut tuona aikana 29 %. Ylläksen alueella
kesäkäynnit 105 000 käyntikertaa, talvella reilu 200 000. Puiston
pohjoisosassa kesällä 85 000, talvella 100 000.
4 Matkailuyhdistys
Reittiverkosto pysyy samana, hoitoluokkiin pieniä muutoksia. Latujen
vierien risujen poistoon tarvittaisiin apu tulevana talvena. Koiralatuja
kysytään lisää, Karilan suunnalle suunnitelmissa.
Lumikenkäkävely on kohottanut kiinnostusta. Selvitetään voisiko
Kuertunturille perustaa ”Lumikenkäily –puisto”, missä olisi yksi
varsinainen reitti ja mahdollisuus sivureiteille. Periaatteessa mahdollista,
tarkistus Luontopalveluiden osalta ettei tule suojeluongelmaa.
Ensilumenladun valmistelu on käynnissä, yläkolmonen ja mahdollisesti
pisto Jokerikuppilalle päin. Väille ”älylatu”, missä olisi esimerkiksi
kamera, mikä kuvaa hiihtoa ja sitten voi analysoida hiihtotekniikkaa.
Karilan sillan uusinnan uudistamissuunnittelu on kunnassa käynnistetty.
Tavoitteena tampparin kestävä silta, millä rahoituksella saadaan
toteutettua.
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Velhonkodan suunnalta tuli palautteena että hakkuut oli toteutettu hyvin
viime keväänä.
5 Ylläsjärven kylä
Ylläsjärvi: ei erikoista tapahtumaa tai vaadetta sinänsä.
Kaavoituspuolelta toivoo, että olisi vähän tasaisempaa politiikkaa
hinnoittelussa, jotta rakentamisen edellytykset säilyvät.
6 Äkäslompolon kylä
Kukastunturin rinteen kansallispuistoksi jo hankintaluvan saaneet 2
palstaa eivät vieläkään ole edenneet, vaikka maastokäyntejä on käyty. –
Yritetään edistää että ELY –keskuksella asia etenisi.
Röhkönmukan asemakaavasta ei ole tykätty, että kansallispuiston
tasoista metsää menee yleisestä käytöstä tonteiksi. Mielipide että olisi
ollut muitakin paikkoja ja kaavaa vastustetaan.
Latuehdotus Helukan suunnasta Elämänluukulle päin. Paliskunta
vastusti kauempana menevää linjausta mutta jatketaan selvittelyä voisiko
lähempää tietä tehdä. Sopisi myös koiraladuksi.
Muonion kunnan puolen virallistettuja moottorikelkkareittejä
(virallistettu keväällä 2014) on laajennettu ja perattu turvallisemmaksi ja
käytettävämmäksi. Peurakaltiolta etelään tienvarren perusteilla oleva
reitti epäselvä, onko reitti virallistettu. Keväällä siinä on liikennettä
kuitenkin. (Kokouksen jälkeen ko. reitti on raivattu ja rakennettu = viitat
ym laitettu paikoilleen. Eli reitti virallinen. HOX Reitti päättyy
umpiperään Muonion ja Kolarin kunnan rajalle. Kolarin puolella ei
reittiä.)
Nililahdesta pohjoiseen menevä pitkospuupolku on lahonnut ja vaatisi
pikaisen uudistamisen. (Kokouksen jälkeen on purettu jo pois ja uusi
kivituhkapolku rakennettu jängän toiseen laitaan.)
7 Metsätalous
Aavahelukassa leimikko – Aava 5010. Yrittäjän reitti menee toisen
ensiharvennusalueen läpi tai vierestä. Käydään vielä erikseen
sopimusyrittäjän kanssa. Polun päälle ei jätetä hakkuutähteitä.
Hillajänkänpalon leimikko – 5011. Toteutetaan väljennyshakkuina
pääosin, mukana muutama pienaukkohakkuu ja säästöpuuhakkuu
siemenpuuhakkuuna. Sopimusyrittäjän kanssa käydään leimikot läpi
kuten edellisessä.
Eivät ole kunnan maisemalupa-aluetta, mutta sijaitsevat
Metsähallituksen LVS ja luontopalveluiden luokittelussa
matkailunpainopistealueella.
Muonion puolella Jassanmaan leimikko. Väljennyshakkuut 1939
poltetulle ja kylvetylle kuviolle. Alueella muutamia luontokohteita, jotka
kierretään.
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Kasvatushakkuissa maanmuokkausta ei tehdä. Karuilla mailla
muokkausta ei tehdä ollenkaan vaan metsäkoneen jäljet riittää
uudistumiseen, tuoreemmissa metsissä laikutusta tai äestystä.
Ylläksen ympäristössä kuusikoita ja tuoreempia metsiä hakataan
jatkuvan kasvatuksen menetelmillä, ettei tarvitse maanmuokkausta
tehdä.
Äkäslompolosta Kolarin risteyksestä 20 vuotta sitten harvennettu
taimikko on kasvanut tiuhaksi Äkäsjoen ja tien välissä. Tehdään
maastokatselmus harvennustarpeen arvioimiseksi.
Metsätalous on lähettänyt kartat hakkuista kyläyhdistyksille ja jokainen
voi halutessaan kommentoida ja antaa palautetta Kari Koivumaalle

8 Muut asiat
Ei muita asioita.
Pekka Sulkava

sihteeri

