


Ylläksen talvireittien varainkeruu ja 
työnjako



Roolit

• Kolarin kunta hallinnoi reittejä kunnan alueella.

• Tunturi-Lapin Reitit Oy (jäljempänä Reittiyhtiö) hoitaa sovitut kesä- ja talvireittien 
rakentamisen, ylläpidon ja kehittämisen. TLR on Kolarin kunnan in house -yhtiö 
(asiakkaana voi olla vain Kolarin kunta).

• Visit Ylläs vastaa talvireittien varainkeruusta Ylläksen alueella. Aiemmin varainkeruusta 
vastasi Ylläksen Matkailuyhdistys ry. Visit Ylläs maksaa kaikkien talvireittien (ladut, 
talvipolut ja kelkkareitit) sopimukseen perustuvasta kunnossapidosta Kolarin kunnalle, 
joka ostaa sopimukseen perustuvan urakan Reittiyhtiöltä. 



Kaikkien talvireittien kunnosta 
huolehtii Reittiyhtiö
● Reittiyhtiö huolehtii kaikkien sopimukseen perustuvien talvireittien

- päivittäisestä kunnossapidosta 
- viitoittamisesta, reittimerkinnäistä ja yleisestä turvallisuudesta
- Reittejä koskeva palaute suoraan reittiyhtiölle.

● Reittiyhtiö järjestää operatiivisen kunnossapidon - päättää miten urakkaa toteutetaan. 
Tätä tekemistä ohjaa Reittiyhtiön ja Kolarin kunnan välinen sopimus.

● Kolarin kunta tilaa reittiurakat. 
● Ylläksen alueen tarpeet ja budjetin suuruus toimivat palveluostosopimuksen pohjana 

tunturialueen osalta. 
● Reittiyhtiö ylläpitää myös muita Kolarin kunnan talvireittejä, mutta niiden ylläpitoon ei 

ohjata Ylläksen alueelta kerättäviä varoja.



Mistä varat Ylläksen alueen 
talvireitteihin?
● Visit Ylläs kerää alueelta varat talvireittien kunnossapitoon. Budjetti on esimerkiksi 

kaudella 2022-2023 noin 600 000 € ja se vaihtelee indeksin mukaan.
● Varoja kerätään seuraavista lähteistä

- Yritykset, liikevaihtoperustainen maksu (33 %)
- Vapaa-ajanasukkaat, mökkikohtainen maksu, vapaaehtoinen (27 %)
- karttojen myynti (paperiset kartat + sähköinen kartta) (33 %)
- muu tuotemyynti (6 %)
- lisäksi Kolarin kunta budjetoi Ylläksen talvireittien kunnostukseen 118 000 €/22-23

● Näistä varoista katetaan myös sisäinen liikenne (Skibus) yhdessä hiihtokeskusten 
kanssa. Lopullinen kulu riippuu käyttäjämääristä.

● Visit Ylläs huolehtii kartoista ja niiden kehityksestä, ja vastaa näin ollen myös 
sähköisestä kartasta. 



Miten reiteistä tiedotetaan?

● Reittiyhtiö huolehtii päivittäisestä tiedottamisesta ja kunnossapitotiedosta kaikkien 
reittien osalta. 

● Tulevaisuudessa kunnossapitotieto löytyy entistä paremmin myös uudesta sähköisestä 
kartasta.

● Reittiyhtiön tuottamaa tietoa hyödynnetään myös Ylläksen nettisivuilla ja 
Facebook-ryhmissä.  

● Reittejä koskevat palautteet ottaa vastaan ja hoitaa Reittiyhtiö, osoite info@t-lr.fi


