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1. Johdanto

Väylänvarren kyläseura jatkaa Väylänvarren maa- ja kotitalousseuran pitkiä perinteitä.
Edeltäjäseura perustettiin 1938. Seura sai uuden nimen vuonna 2019 ja samalla sen
sääntöjä ja toimintaperiaatteita uudistettiin tähän päivään sopiviksi. Väylänvarren
toimintaympäristön kehittämissuunnitelma on kyläseuran ensimmäinen hanke ja luo pohjaa
tulevalle kehittämistyölle Väylänvarressa.

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2021.-31.1.2022. Hankkeeseen rekrytoitiin helmikuussa 2021
osa-aikainen (50 %) hanketyöntekijä Taika Kopra, ja hän aloitti työskentelyn 22.3.2021.
Hankkeen loppuajan (elo-lokakuu 2021) hän työskenteli 100 % työajalla. Hanketyöntekijä on
toiminut tiiviissä yhteistyössä kyläseuran hallituksen kanssa, organisoinut hankkeen
työpajoja ja ollut mukana erilaisissa tapahtumissa ja kerännyt kehittämisideoita
haastattelemalla paikallisia asukkaita ja yrittäjiä. Tämän kehittämissuunnitelman on
kirjoittanut Taika Kopra tiiviissä yhteistyössä kyläseuran hallituksen kanssa.

Hankkeen tavoitteena oli luoda kestävän kehityksen mukainen kehittämissuunnitelma, jossa
kylien asukkaita, yrityksiä, mökkiläisiä ja yhdistyksiä aktivoitiin yhdessä suunnittelemaan ja
kartoittamaan osaajia ja yrittämisen mahdollisuuksia yhteisöllisyyden ja elinkeinojen
voimistamisen näkökulmasta. Hankkeessa kehitettiin kyliä monipuolisen luonnon tarjoamien
mahdollisuuksien kuten kalastuksen, porotilojen ja kesä- ja talviurheilun puitteissa.
Hankkeen toimenpiteillä luotiin Väylänvarren kylille kehittämissuunnitelma, joka antaa
suunnan tulevaisuuden kestävälle kehittämiselle.

2. Osallistaminen ja tiedonkeruu

Kehittämiseen haluttiin osallistaa kyläläisiä ja kesäasukkaita laajasti ja monipuolisesti. Tähän
käytettiin erilaisia menetelmiä. Toimivimmaksi osoittautuivat kyläseuran vuosittaisten
tapahtumien yhteydessä toteutetut työpajat. Niihin osallistui yleensä noin 20-30 kyläläistä
perheineen, ja ne synnyttivät vilkasta keskustelua ja tuottivat uusia ideoita. Tilaisuuksissa
pyrittiin huomioimaan paikallinen koronavirustilanne ja suurin osa työpajoista järjestettiin
ulkona. Työpajoja järjestettiin eri puolilla Väylänvartta: 17.5. Kallioniemessä, 29.5.
Suvannossa Väylänvarren pohjoispäässä, 19.6. Väylänpäässä, 24.7. Kallioniemessä ja 17.8.
Korkealehdossa, Lappeassa.

Toinen tärkeä työväline kehittämissuunnitelman teossa oli Väylänvarren yhteinen kyläkysely,
jolla haluttiin selvittää tärkeimpiä kehittämiskohteita vakituisten ja kesäasukkaiden mielestä.
Kyselyyn saatiin ideoita Ylläsjärven kehittämissuunnitelmaa varten laaditusta kyläkyselystä.
Samalla haluttiin kohdistaa alueen asukkaiden huomio erityisesti olemassaoleviin
ulkoilureitteihin ja niiden kehittämiseen ja kartoittaa ihmisten toiveita näihin liittyen.
Kyläkyselyä jaettiin sähköpostilla kyläseuran jäsenille ja pyydettiin heitä jakamaan kyselyä
eteenpäin Väylänvarressa asuville tai vieraileville. Halukkaille toimitettiin myös paperisia
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vastauslomakkeita. Vastausaikaa kyselyyn oli noin 1,5 kuukautta toukokuun 2021 loppuun
asti. Vastauksia saatiin 48 kpl. (Ks. Liite 1 Kyselylomake)

Hanketyöntekijä myös kiersi haastattelemassa paikallisia yrittäjiä ja alueen asukkaita ja
kesäasukkaita eri puolilla Väylänvartta. Yhteistyötä tiivistettiin myös alueen muiden
yhdistysten, kuten metsästysseurojen kanssa. Kyläseuran hallituksen jäsenet tukivat
hanketyöntekijää kehittämissuunnitelman teossa erilaisissa pienemmissä ja joustavammissa
työryhmissä hankkeen eri vaiheissa.

3. Nykytilanne

Väylänvarsi sijaitsee Länsi-Lapissa, Kolarin kunnassa. Toimintaympäristö kattaa
Tornion-Muonionjokivarren Kolarin kirkonkylän eteläpuolelta noin 40 km päähän
Kallioniemen kylään asti. Väylänvarren kylissä asuu yhteensä noin 100 vakituista asukasta
ja mökkejä alueella yli 140. Alueen asukasmäärä moninkertaistuu erityisesti kesällä, jolloin
valtaosa vapaa-ajan asukkaista saapuu mökeilleen. Asutus on keskittynyt
Tornion-Muonionjoen varteen. Paikallisille asukkaille joki on Väylä, joka viittaa joen
merkitykseen historiallisena kulkureittinä jo ennen teiden rakentamista. Alueen kylät
pohjoisesta etelään ovat Lappea, Hietanen, Väylänpää ja Kallioniemi, jotka sijoittuvat
Lappeantien (yhdystie 9381) varteen. Kylien lisäksi Väylänvarteen on ripoteltu vakituista
asutusta ja mökkejä lähes koko 40 kilometrin matkalle.

Alueen suurin maanomistaja on Metsähallitus. Tien 9381 itäpuolella on pääosin ojitettuja ja
ojittamattomia soita ja siellä täällä kohoavia vaaroja. Kauempana jokivarresta asutusta on
vähän. Alueella risteilee metsäautoteiden verkosto. Alueen korkein kohta on Korkealehto (yli
260 m) Lappean kylän itäpuolella. Toinen korkea vaara on Vuolittaja Väylänpään kylän
itäpuolella.

Väylänvarren asukkaita kulkee töissä niin Kolarin kuin Pellon kuntakeskuksissa ja osa
työskentelee myös rajan toisella puolella Ruotsin Pajalassa. Talvella Kolarin ja Pellon
kuntien rajalta lähtevä jäätie lyhentää väylänvartisten matkaa Ruotsiin merkittävästi. Talvella
20-21 jäätie ei koronatilanteen vuoksi ollut käytössä. Rautatieasemat löytyvät sekä Kolarista
että Pellosta ja lentokentälle Rovaniemelle on matkaa noin 140 km. Matkaa Ylläksen
tunturikeskukseen kertyy Väylänvarresta 40-80 km.

Kolarin kunnan tarjoamia palveluja Väylänvarressa ovat kuljetukset lapsille Sieppijärven ja
Kolarin kirkonkylän kouluihin, kunnan kotipalvelu ikäihmisille, jätehuolto ja kirjastoauto, joka
pysähtyy Väylänvarressa 1-2 kertaa kuukaudessa. Ikäihmisille on järjestetty kunnan
puolesta mahdollisuus asioida kuntakeskuksessa kerran viikossa sovittuna aikana. Lisäksi
kunta on vastuussa ulkoilureitti Laestadius-polun kunnossapidosta ja yleisistä
veneenlaskupaikoista. Kunta on laittanut Laestadius-polun Lappean päästä käyttökieltoon
reitin ja erityisesti pitkospuiden huonon kunnon vuoksi.

4



4. Väylänvarren vahvuudet ja heikkoudet

Väylänvarren vahvuuksina vastaajat näkivät luonnon, ja erityisesti Suomessa harvinaisen
vapaana virtaavan lohijoen. Luonnon tarjoamat vapaa-ajanviettomahdollisuudet, kuten
kalastus olivat vastaajien mielestä Väylänvarren parasta antia. Oma erityinen paikkansa
vastaajien sydämessä oli myös joen tärkeimpänä pidetyllä saaliskalalla, lohella. Rauhallinen
elinympäristö ja kylien hyvä yhteishenki olivat vastaajille tärkeitä. Oheisessa sanapilvessä
näkyvät vastauksissa useimmin toistuneet sanat suurimmilla kirjaimilla.

Heikkouksina kyselyn vastaajat näkivät erittäin huonokuntoisen Lappeantien. Tien
kunnostuksen lisäksi asukkaat toivoivat tievarsien maisemointia niin, että jokivarresta
raivattaisiin pusikoita jokinäkymän tieltä. Väestörakenteen muuttuminen nuorten muuttaessa
pois Väylänvarresta töiden ja opiskelun perässä mietitytti monia vastaajia. Lisäksi osa
vastaajista koki ettei alueella ole riittävää yhteishenkeä ja yhteistä toimintaa asukkaiden
kesken. Erityisesti vastaajia mietitytti lasten ja nuorten puuttuvat harrastusmahdollisuudet ja
kotona usein yksin asuvien ikäihmisten pärjääminen. Merkittyjen ulkoilureittien puuttuminen
rajoitti monien vastaajien mielestä harrastusmahdollisuuksia entisestään. Jotkut kokivat
myös latuverkon liian suppeana. Syrjäinen sijainti nähtiin joissain vastauksissa Väylänvarren
heikkoutena, erityisesti siksi koska palvelut ovat kaukana kyläkeskuksissa.

Haastatteluissa osa alueen asukkaista ja mökkiläisistä toi esiin huolen olemassa olevien ja
suunniteltujen kaivosten päästöistä väylään ja niiden vaikutuksista alueen luontoon ja
kalastukseen. Toiset alueen asukkaat taas näkivät kaivosten mukanaan tuomat työpaikat
tärkeinä.
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5. Kaavoitus ja asuminen

Väylänvarren rakentamista määrittää muun muassa Tornion-Muonionjoen rantayleiskaava,
joka on laadittu 2013. Vuoden 1969 emätilamitoitus määrittelee rakennusoikeudet. Uusia
omakotitaloja voi rakentaa tonteille, joilla on vielä riittävästi rakennusoikeutta jäljellä, mutta
näitä ei Väylänvarressa juurikaan ole. Uusille tulijoille yksi mahdollisuus on ostaa tontti, jossa
on olemassa oleva kunnostuskelpoinen kiinteistö tai rapistuneen kiinteistön purku ja uuden
rakentaminen. Tämä olisi kaikkien etu, sillä ränsistyneet kiinteistöt vaikuttavat myös alueen
ilmeeseen ja viihtyvyyteen. Rapistuneita, huonokuntoisia kiinteistöjä Väylänvarressa on
jonkin verran, mutta ne tulevat harvoin myyntiin. Tällaiset kiinteistöt ovat usein kuolinpesien
omistuksessa. Kyläseura toivoo käyttämättä jäävien kiinteistöjen omistajilta rohkeutta myydä
omistamansa kiinteistöt uusille tulijoille, joita Väylänvarteen varmasti riittäisi.

Vapaa-ajan asunnoiksi rekisteröityjä kiinteistöjä on Väylänvarressa yli 140. Mökkitontteja on
mennyt viime vuosina kaupaksi runsaasti, kun alueen suurin maanomistaja Metsähallitus on
myynyt vapaa-ajan asumiseen kaavoitettuja tontteja jokivarresta. Mökeille on mahdollista
hakea käyttötarkoituksen muutosta ympärivuotiseen asumiseen ja ne myönnetään
tapauskohtaisesti. Valtaosa mökeistä on aktiivikäytössä kesäaikaan ja talvella satunnaisesti.

Koska Väylänvarsi sijaitsee ainutlaatuisen jokiluonnon välittömässä läheisyydessä, on
tarpeen kiinnittää erityistä huomiota jätevesijärjestelmiin ja niiden kuntoon. Uusi jätevesilaki
edellyttää, että ennen vuotta 2004 rakennetut jätevesijärjestelmät uusitaan vastaamaan
tämänhetkisiä kriteerejä niin vakituisissa kuin vapaa-ajan asunnoissa, joihin on rakennettu
viemäröinti. Uudistusvaatimus ei koske niitä mökkejä, joissa on kantovesi ja ulkohuussi. Yksi
hankkeen aikana esiinnoussut asumiseen liittyvä kehittämisehdotus oli, että kunnan pitäisi
laatia selvitys jätevesiverkoston rakentamisesta Väylänvarteen palvelemaan alueen
asukkaita ja mökkiläisiä.

6. Lappeantie (yhdystie 9381)

Yhdystie 9381 kulkee Väylänvartta pitkin Kolarin tullilta Pellon pohjoispuolelle asti. Kolarin
puolella tie on nimeltään Lappeantie ja Pellossa Väylänvarrentie. Tie on erittäin huonossa
kunnossa; siinä on isoja routavaurioita, kuoppia ja halkeamia, jotka vaarantavat kaikkien
tiellä liikkuvien ajoturvallisuutta. Tien murtuneet ja kapeat pientareet ovat erityisen vaarallisia
pyöräilijöille ja kävelijöille. Tiellä on voimassa 80 km/h nopeusrajoitus kaikkien kylien
kohdalla, mikä omalta osaltaan lisää vaaratilanteita.

Kyläkyselyssä tien huono kunto nousi vastaajien keskuudessa ylivoimaisesti suurimmaksi
huolenaiheeksi. Kesällä matkailukauden alettua tien käyttäjien määrä kasvaa voimakkaasti.
Tietä käyttävät myös esimerkiksi pyöräilijät ja asuntoautolla tai -vaunulla liikkuvat kauniiden
maisemien ja levähdyspaikkojen vuoksi. Talviaikaan tie aurataan vasta vilkkaammin
liikennöityjen teiden jälkeen, mikä tekee tiellä liikkumisen usein vaivalloiseksi ja jopa
vaaralliseksi. Kyläkyselyssä nousi esiin myös katuvalojen puuttuminen kylien kohdalla, mikä
lisää talvella tiellä liikkuvien turvattomuuden tunnetta.
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Kyläseura vaatii Kolarin ja Pellon kuntien pitävän tien kunnon esillä Lapin ELY-keskuksen
suuntaan, jotta tien korjaamiseen saataisiin tarvittavat resurssit. Väylänvarren asukkaat
voivat omalta osaltaan edistää tien kunnon pysymistä agendalla ilmoittamalla
havaitsemistaan liikenneturvallisuutta vaarantavista tekijöistä tienkäyttäjän linjalle (0200
2100). Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa maanteiden päällystevaurioista (kuopat, reiät), tielle
kaatuneista puista tai tien liukkaudesta ympäri vuorokauden. Jotta tie olisi turvallinen kaikille
Väylänvarressa liikkuville, on sen korjaaminen erittäin tärkeää.

Lappeantien varrella olevien levähdyspaikkojen käyttö herätti myös keskustelua hankkeen
työpajoissa. Erityisesti vilkkaimpaan matkailuaikaan kesällä levähdyspaikoille saatetaan
leiriytyä useaksi päiväksi tai jopa viikoksi. Tämä ärsyttää alueen asukkaita, koska
levähdyspaikkoja ei ole tarkoitettu leiriytymiseen ja pitempiaikainen leiriytyminen vaikuttaa
usein ympäristön siisteyteen. Aiemmin levähdyspaikoilla oli myös roska-astiat, mutta ne on
poistettu väärinkäytösten vuoksi. Väylänvarressa toimii useita matkailualan yrityksiä, joilta
matkailijat voivat ostaa vaunupaikan ja siihen kuuluvat palvelut hyvin edullisesti.
Levähdyspaikoille tarvitaan kylttejä, joissa kerrotaan että alueella ei saa leiriytyä, että roskat
tulee viedä mukanaan ja että alueelta löytyy matkailuyrityksiä, jotka tarjoavat palvelujaan
asiakkaille. Kyläseura toivoo, että luvatonta leiriytymistä valvottaisiin tehokkaammin
virkavallan toimesta.

- yhdystien 9381 kunnostus
- Asukkaat voivat ilmoittaa tien vaaranpaikoista tienkäyttäjän linjalle 0200 2100 ympäri

vuorokauden. Ilmoituksessa kannattaa kuvailla mahdollisimman tarkasti missä
havaittu vaurio sijaitsee.

- levähdyspaikoilla tarvitaan opasteet, joissa kielletään pitempiaikainen leiriytyminen,
roskaaminen ja kerrotaan alueen palveluista

- pitkittyneen leiriytymisen valvontaa tulisi lisätä
- levähdyspaikkojen siivous talkoilla 1-2 kertaa vuodessa

7. Ulkoilureitit

Väylänvarressa on tällä hetkellä kyläyhdistysten ja vapaaehtoisten ylläpitämiä latureittejä
alueen eteläpäässä (Väylänpää-Kallioniemi) ja Lappeassa. Kolarin kunnan ylläpitämä
ulkoilureitti Laestadius-polku yhdistää Lappean kylän Sieppijärven kylään, mutta on tällä
hetkellä Lappean päässä käyttökiellossa pitkospuiden huonon kunnon vuoksi.
Väylänvarressa ei ole merkittyjä maastopyöräreittejä tai muita virallisiksi ulkoilureiteiksi
merkittyjä polkuja. Alueen elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden lisääminen ja matkailuelinkeinon
vahvistaminen edellyttäisi kuitenkin olemassa olevien reittien kunnosta huolehtimista sekä
uusien reittien suunnittelua.

Nykytilanne ladut Väylänpää-Kallioniemi
Väylänpää ja Kallioniemi ovat yhteisen ladun varressa, jota on tällä hetkellä talvisaikaan
käytössä noin 6 km. Latua huoltaa Pellon Jokivartiset ry. tampparilla. Marjaniityn laavulta
lähtevä latu yhdistyy Jokivartisten ylläpitämään laajaan latuverkostoon Pellon puolella ja on
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väylänvartisten ja pellolaisten aktiivisessa käytössä kevättalvella. Ladun kunnossapitoa
pystyy seuraamaan reaaliaikaisesti Pellon kunnan sivuilta. Tämä latureitti tulisi saada
näkyviin myös Kolarin kunnan digitaalisiin latukarttoihin. Kyläseura saa avustusta ladun
ylläpitoon Kolarin kunnalta. Tämän vuoksi olisi hyvä saada latureitti näkyviin myös Kolarin
sähköisiin latukarttoihin.

Aikaisemmin latu on ulottunut pidemmälle Väylänpään kylän poikki, mutta muutama
maanomistaja on kieltänyt ladun vetämisen mailleen, mikä on johtanut ladun lyhenemiseen
noin kolmella kilometrillä. Nyt kyläläisten täytyy kävellä tai kulkea autolla ladun lähtöpaikalle,
mikä hankaloittaa ladulle lähtemistä. Lähtöpaikkana toimiva Marjaniityn laavun vieressä
oleva parkkipaikka vaatii merkitsemistä, laajennusta ja kunnostusta. Kyläseuran toiveissa
on, että Väylänpäähän saataisiin tampparin vetämä ympyrälatu, mikä järkevöittäisi myös
tampparilla vedetyn ladun kustannuksia. Paikalliset asukkaat talkoilevat kesällä ja syksyllä
raivaten latureitin pohjia.

- Marjaniityn laavun pysäköintipaikan merkitseminen, laajennus ja kunnostus
- Väylänpään latu näkyviin myös Kolarin kunnan sähköisiin latukarttoihin (infogis)

Nykytilanne latureitti Lappea

Lappeassa kyläaktiivi ylläpitää talvella noin 3 kilometrin mittaista kuntolatua. Perinteisen
hiihtotavan latua ylläpidetään kelkalla ja vanhalla vuosikymmeniä käytössä olleella lanalla.
Latua huoltavalle vapaaehtoiselle kunta on maksanut ns. bensarahaa ladun huoltokuluihin.
Latu on kyläläisten aktiivisessa käytössä, ja kyläläiset toivovat latureitin leventämistä niin,
että siinä voisi hiihtää myös vapaalla hiihtotavalla. Kunta on tehnyt aikanaan maanomistajien
kanssa sopimukset valaistun kuntoradan rakentamisesta Lappeaan. Valaistua kuntorataa ei
ole kylään koskaan saatu, mutta latureitti on vedetty osoitetulle reitille sopimuksiin nojaten.

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kyläseura haluaa kehittää Lappean
olemassaolevaa latureittiä. Reitin leventäminen nykyisestä neljästä metristä (4 m) edellyttää
kuitenkin uusia sopimuksia maanomistajien kanssa. Kyläseura haluaa myös pidentää
latuverkkoa nykyisestä noin kolmesta kilometristä (3 km) pidemmäksi eli linjata latureittiä
osittain uudestaan. Tätä tukevat jo aikaisempina talvina tehdyt kokeilut, jossa Lappeaan on
ajettu pitempi latureitti. Ladun hoitoon tarvittaisiin myös joko uusi lana laduntekijän käyttöön
tai mahdollisuus ajaa latu tarvittaessa Kolarin kirkonkylällä käytössä olevalla latukoneella.

Laestadius-polku

Lappean ja Sieppijärven yhdistävä historiallinen Laestadius-polku on päässyt erittäin
huonoon kuntoon. Reitti kulkee soisessa maastossa ja sen varrella on paljon pitkospuita,
jotka ovat paikoin pahasti lahonneet. Reitti on virallinen Kolarin kunnan ulkoilureitti, jota
Sieppijärven kyläyhdistys on kunnostanut vuodesta 2003. Reitin varrelle on mm. pystytetty
komea laavukirkko vuonna 2006, Sieppijärven kyläyhdistyksen ylläpitämä Meän kota ja sen
varrella sijaitsee myös Korkealehon kiertäjien ylläpitämä Korkealehdon näkötorni. Reitin
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Lappean puoleinen pää on laitettu kunnan toimesta käyttökieltoon. Käyttökiellosta ilmoittavat
opasteet ovat kuitenkin jo niin haalistuneet, että niitä ei pysty lukemaan. Kunnan tekemästä
uudesta linjauksesta Lappean päässä, joka kiertää huonokuntoisimmat osat reittiä ei
myöskään ole riittäviä opasteita.

Kyläseura edellyttää, että Kolarin kunta huolehtii Laestadius-polun kunnostamisesta
mahdollisimman pian. Jos reitti on linjattu pysyvästi uudelleen, siitä tarvitaan parempaa
tiedotusta reitin käyttäjille.

Moottorikelkkareitit

Kolarin kunnan ylläpitämä moottorikelkkailureitti Kolarin tullilta Sieppijärveen kulkee
Korkealehdon takaa. Vaaran yli kulkee moottorikelkkaura edelleen Lappeaan. Tämä ura
päättyy LappeanLoheen. Kunnan ylläpitämä reitti Sieppijärvestä kunnan eteläosiin kulkee
edelleen Pelloon, mutta ei kuitenkaan jokivartta pitkin vaan syvemmällä sisämaassa.
Kallioniemestä ja Lappeasta on ennen koronaa ollut kelkkareittiyhteys Ruotsin puolelle.
Kelkkareittien linjaamiseen Väylän yli tarvitaan paremmat merkinnät, jotta ne olisivat
turvallisia käyttäjille.

Kyläkyselyn vastauksissa toivottiin selkeästi merkittyjä uria, joita pitkin Väylänvarren kylistä
pääsisi turvallisesti virallisille kelkkareiteille. Kunnan tulee huolehtia, että ainakin Lappeasta
ja Kallioniemestä pääsee helposti kunnan ylläpitämälle viralliselle kelkkareitille, ja että
reiteistä huolehtivalla tampparilla ajetaan säännöllisesti myös nämä liittymäurat.

- Liittymäurien merkitseminen kelkkailukarttoihin
- Liittymäurien kunnosta huolehtiminen (pusikoiden raivaus, siltojen uusiminen)
- Reittien parempi merkitseminen

Reittien kehittäminen

Latu- ja kelkkareittien kehittämisen lisäksi Väylänvarteen tarvitaan ulkoilureittejä
ympärivuotiseen käyttöön. Kesä- ja syksyajan ulkoiluun ei ole merkittyjä reittejä
käytettävissä. Myös kasvava kiinnostus pyöräilyyn on syytä huomioida reittien
kehittämisessä. Alla mainitut ovat ehdotuksia reittien kehittämiseksi Väylänvarressa. Ne
eivät siis ole valmiita reittisuunnitelmia, vaan hankkeen aikana esiin nousseita ideoita
ulkoilureiteiksi. Ehdotuksissa on huomioitu kestävyysnäkökulma niin että reitit kulkisivat
pääosin olemassaolevia polkuja, uria ja tienpohjia pitkin ja että ne olisivat helposti
saavutettavissa.

Ehdotukset reittien kehittämiseksi:

1. Lappean latupohjan kunnostaminen ympärivuotiseksi ulkoilureitiksi
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Latu-ura (3 km) on valmiiksi raivattu, joten se on melko vaivaton kunnostaa
ympärivuotiseen käyttöön. Reitti kulkee vaihtelevassa maastossa ja sen varrella on
kiinnostavia luontopaikkoja, kuten puronotkelma, kallio, vanhoja peltoja, avointa
kangasmetsää, suota jne. Latupohjassa on joitakin syviä sulamisvesien tekemiä uria,
joihin pitäisi rakentaa salaojitus. Loppupäässä reitti voitaisiin suunnata uudelleen niin
että se kulkisi kelkkauran pohjaa pitkin eikä kiipeäisi ylös harjulle ja taas alas. Näin
kierrättäisiin Laestadius-polun loppupäässä olevat huonokuntoiset portaat, jotka
pitäisi purkaa. Viimeisen sadan metrin matkalla pitkospuut ovat käytännössä
peittyneet ruohikkoon ja reitin alku on pahasti pusikoitunut.

Kyseessä olisi ympyräreitti, joka lähtisi ja päättyisi Lappean Loheen. Reitti palvelisi
niin paikallisia kuin LappeanLohessa vierailevia matkailijoita. Reitillä olisi selkeä
lähtö- ja paluupaikka. Lyhyt reitti palvelisi niin lapsiperheitä kuin ikäihmisiäkin ja sen
varrelle voisi lisätä luonnosta ja Lappeasta kertovia infotauluja tai seikkailutehtäviä
lapsille.

- Lappean latu-uran kunnostaminen ympärivuotiseen ulkoilukäyttöön
- Reitin varrelle voisi pystyttää infotauluja kertomaan alueen luonnosta,

kasvillisuudesta ja historiasta

Lappean ympärivuotinen ulkoilureitti (3km)

2. Pyöräily- ja ulkoilureitti Lappea (11 km)

Tämä reittiehdotus on noin 11 km pitkä eli sopisi myös pyöräreitiksi. Reitin
rakentaminen edellyttäisi jonkin verran raivaamista, sillä reitti on päässyt osittain
pusikoitumaan. Tätä reittiä on koepyöräilty jonkin verran, ja se olisi kunnostettavissa
ulkoilureitiksi maltillisilla investoinneilla. Valtaosa reitistä kulkisi maantietä pitkin ja
valmista metsäautotietä pitkin. Reitin varrelle jää yksi Lappean kauneimmista
maisemista jokien yhtymäkohdassa. Lisäksi LappeanLohi olisi reitin varrella ja voisi
toimia lähtöpaikkana ja tarjota palveluja ja opastusta reitin käyttäjille. Kestävän
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kehityksen periaatteiden mukaisesti reittiehdotuksessa on otettu huomioon myös
muiden alueella liikkuvien, kuten paikallisen metsästysseuran tarpeet huomioon ja
todettu, että reitti palvelisi myös metsästäjien tarpeita.

Pyöräily- ja ulkoilureitti Lappea 11 km

3. Ulkoilureitti Kallioniemestä Marjaniitynlaen kautta Väylänpäähän (7 km)

Tässä ehdotuksessa lähtö olisi Aarnen tupaa vastapäätä Lappeantien varresta tai
Niemelästä Väylänpäästä. Reitti soveltuisi parhaiten kesä- ja syksykäyttöön sekä
maastopyörällä ajettavaksi että kävelyreitiksi. Reitti palvelisi myös Kallioniemessä
toimivia matkailuyrityksiä ja niiden asiakkaita. Reitin varrelle voisi suunnitella myös
nuorten toivoman alamäkipyöräilyradan, sillä maasto olisi siihen sopivaa.

Reitin kestävässä suunnittelussa on tarpeen ottaa huomioon, että Vuolittajan päällä
sijaitsee poroaita, jossa tehdään myöhään syksyllä, yleensä loka-marraskuussa
alueen poroerotukset. Erotuksia varten alueelle vedetään väliaikaisia poroaitoja
ohjaamaan poroja erotusaitaan. Erotusaikaan ylimääräistä liikkumista alueella tulisi
välttää, koska ulkopuoliset häiriötekijät voivat vaikeuttaa porojen kokoamista aitaan.

Talvella reitti voisi soveltua leveytensä puolesta myös latupohjaksi, mutta silloin on
syytä huomioita seuraavat seikat:

- Marjaniityn laavu eli perinteinen ladun lähtöpaikka ei ole tämän reitin varrella,
eikä  ladun lähtöpaikkaa kannata siirtää kauemmas kylältä

- Vuolittajan poroerotusaita on myös porojen talviruokinta-alue, jonne ei
kannata vetää latua, sillä porot lähtevät mielellään kulkemaan latupohjaa
pitkin. Reitti täytyisi suunnata niin, että se ei ylitä Koivumaantietä, vaan
kiertää Marjaniitynlaen.
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Kesäajan ulkoilureitti Kallioniemi-Väylänpää 7 km

4. Väylänvarren yhdistävän pyöräreitin merkitseminen ja rakentaminen (47 km)

Tämä ehdotus yhdistäisi Lappean ja Väylänpään alueen metsäautotieverkostoa
pitkin. Reitin pituus olisi noin 50 kilometriä ja kulkisi Lappea-Korkealehto-Suntiolehto-
Kuurusentie- Sietkivuomantie-Koivumaantie- Mäntyvaara- Alavaara- Hietasen
rantalehto- Lappea. Rakennettava osuus Mäntyvaaran tien päästä Alavaaraan, mistä
ojitetun kosteikon ylitys noin 4 km. Tältäkin osuudelta löytyy valmista uraa noin 2
kilometrin matkalta. Tämän reitin varrelle pitäisi rakentaa myös taukopaikat.

Lappea-Väylänpää pyöräreitti 47 km

5. Väylänvarren latureitti. Pitkän aikavälin tavoitteena Kolarin kirkonkylän etelässä
Pellon latuverkkoon yhdistävä latureitti, joka kulkisi pääosin sähkölinjaa pitkin. Pituus
noin 40 kilometriä. Taukopaikkojen kunnostus: Jauhosuvanto, Marjaniitty. Tässä on
huomioitava, että sähkölinja kulkee paikoitellen erittäin läheltä asuntoja ja
kesämökkejä. Luvat tulisi varmistaa sähköyhtiön lisäksi niiltä, joiden pihojen läheltä
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reitti kulkisi. Sähkölinjaa pitkin kulkeva latureitti sisältäisi myös kuusi yhdystie 9381
ylitystä, mikä on omalta osaltaan myös turvallisuusriski. Kyläseura voisi ottaa näin
laajan latuverkon kulujen kattamiseksi kannatusmaksun käyttäjille, jonka maksamalla
voisi tukea latuverkoston ylläpitoa ja kehittämistä vuosittain

Muu reittien kehittäminen

Väylänvarren kehittämissuunnitelma-hankkeen aikana käynnistyi myös Kolarin kunnan
Kestävälle reitille-hanke, jossa on tarkoitus kartoittaa kunnan virallisten ulkoilureittien kunto.
Kolariin ollaan myös perustamassa vuoden 2022 alussa reittiyhtiötä huolehtimaan
ulkoilureittien ympärivuotisesta huollosta. Kyläseura toivoo, että kunnostuksessa ja
huollossa huomioidaan myös tunturialueen ulkopuolisten reittien huollon ja kunnostuksen
tarve ja aloitetaan viipymättä esimerkiksi Laestadius-reitin kunnostustyöt.

- kylien omat latureitit halutaan myös näkyviksi kunnan sähköisiin järjestelmiin, jotta
sinne löytävät myös mökkiläiset ja matkailijat

- kyläseuran omille nettisivuille latukartat

8. Elinkeinot ja yrittäjyys

Yksi Väylänvarren kehittämiselle asetettu pitkän tähtäimen tavoite on alueen elinkeinojen
voimistaminen. Väylänvarren kylistä löytyy viisi kalastusmatkailuyritystä, jotka tarjoavat
majoitusta: Jouttensuvannon loma, Talarin loma, Kontio-kallion loma, LappeanLohi ja
Maatilamatkailu K. & L. Joki. Väylänvarresta löytyy myös lukuisia yrittäjiä, jotka vuokraavat
muutamaa mökkiä ja venettä kalastuskauden aikana tutuille kalastajille, mutta eivät
juurikaan markkinoi toimintaansa. Osa alueen yrityksistä tarjoaa myös kalastusoppaan
palveluja. LappeanLohi ja Metsäntaika tarjoavat myös muita ohjelmapalveluja. Tämän lisäksi
alueelta löytyy myös hieroja (Katjan lihashuolto).

Kalastusmatkailusesonki on lyhyt, eikä tarjoa ympärivuotista toimeentuloa tai ympärivuotisia
työpaikkoja. Alueen matkailuyritykset hyötyisivät reittiverkoston kehittämisestä. Se tukisi
matkailuelinkeinon ympärivuotistumista. Tällä hetkellä Väylänvarressa ei ole tarjolla
juurikaan tekemistä matkailijoille, jotka eivät ole kiinnostuneita lohensoudusta. Lyhyetkin
luontopolut tai ulkoilureitit monipuolistavat Väylänvarren palveluvalikoimaa ja lisäisivät
alueen kiinnostavuutta esimerkiksi lapsiperheiden näkökulmasta. Väylänvarteen tarvittaisiin
myös merkitty ja huollettu uimaranta uimakoppeineen palvelemaan sekä paikallisia että
matkailijoita.

Kestävää matkailua olisi tarpeen kehittää niin, että kävijöitä löytyisi koko kesäsesongille ja
ympäri vuoden. Tällä hetkellä kalastusmatkailussa on muutamat huippuviikot kesän aikana,
jolloin kaikki majoituspaikat ovat täynnä, mutta esimerkiksi kesäkuun alkupuolella ja
heinäkuun loppupuolella voitaisiin ottaa vastaan lisää tulijoita. Osa alueen matkailuyrityksistä
vuokraa mökkejä vain kesäaikaan, mutta alueelta löytyy jo muutama toimija, jotka tähtäävät
ympärivuotiseen toimintaan. Alueella tarvittaisiin myös nuoria yrittäjiä, jotka huolehtivat
toiminnan jatkuvuudesta ja kehittämisestä nykyisen yrittäjäsukupolven jäädessä eläkkeelle.
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Väylänvarressa on tarpeen tarkastella kestävän matkailun näkökulmasta muita
asiakasryhmiä perinteisten kalastusmatkailijoiden rinnalla. Väylänvarsi tarjoaa hienot puitteet
esimerkiksi kaksi valtiota yhdistävään retkipyöräilyyn; Kolarista Väylänvartta pitkin alas
Pelloon ja sieltä joen yli Ruotsin puolelle ja joko takaisin pohjoiseen kohti Pajalaa tai etelään
kohti Övertorneåta. Ruotsin puolella Pajalan kunta on jo aktivoitunut pyörämatkailun
kehittämisessä ja lähtenyt mukaan sitä kehittävään hankkeeseen. Kolarin kunnan tulisi
huomata pyöräilyn tarjoama potentiaali myös tunturialueen ulkopuolella.
Retkipyöräilymahdollisuuksia on Suomessa kehitetty ainakin Saimaalla ja
Pohjois-Pohjanmaalla. Väylänvarsi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää valtion
rajat ylittävää retkipyöräilyreitistöä ja palveluvalikoimaa. Retkipyöräreitin kehittämisen yhtenä
haasteena on kuitenkin Lappeantien erittäin huono kunto.

Pyöräilyn lisäksi matkailua voisi kehittää erilaisten teemojen, kuten jokiluonnon, melonnan,
hyvinvoinnin tai lähiruoan ympärille. Talvella Väylänvarsi tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet
lumikenkäilyyn, liukulumikenkäilyyn ja erähiihtoon koskemattomilla hangilla. Alueen porotilat
voisivat tarjota matkailijoille mahdollisuuden tutustua poroihin ja poronhoitoon
ohjelmapalveluna.

Matkailun lisäksi Väylänvarressa on harjoitettu perinteisesti maataloutta. Nyt alueen
karjatiloista on jäljellä kaksi. Poronhoitoa harjoittaa kuusi porotilaa. Poronlihan suoramyyntiä
haluttaisiin kehittää tulevaisuudessa. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset,
yhteiskäytössä olevat tuotantotilat mahdollistaisivat poronlihan suoramyynnin alueen
asukkailla, mökkiläisille ja matkailijoille. Väylänvarressa on aiemman maatalousvaltaisuuden
vuoksi runsaasti peltopinta-alaa, jota voisi hyödyntää esimerkiksi luonnontuotteiden, kuten
nokkosen tai väinönputkin viljelyssä. Jokivarressa on suotuisa mikroilmasto ja kevät alkaa
usein aikaisemmin kuin muualla Kolarissa.

Hankkeen työpajoissa ja mökkiläisten haastatteluissa nousi esiin tarve
mökkitalkkaripalvelulle. Mökkitalkkaria tarvittaisiin polttopuu-urakoihin, pieniin
remonttihommiin, ruohonleikkuuseen, veneiden kunnostukseen jne. Asukkaiden ikääntyessä
näiden palvelujen kysyntä varmasti kasvaa. Työturvallisuusmääräykset huomioon ottaen
joitakin mökkitalkkaritehtäviä voisivat varmasti hoitaa nuoret esimerkiksi 4H-yrittäjinä tai
kyläseuran palkkaamina kesätyöntekijöinä.

- ulkoilureittiverkoston suunnittelu ja rakentaminen Väylänvarteen tukisi alueen
matkailuelinkeinoa

- matkailun palveluvalikoiman laajentaminen ja laajemman asiakaskunnan
huomioiminen (esimerkiksi retkipyöräilijät)

- yhteiset tuotantotilat alueen porotilallisille poronlihan suoramyynnin kehittämiseksi
- mökkitalkkaripalvelu esim. nuoren 4H-yrityksenä ja kyläseuran kesätyöntekijöinä

9. Julkinen liikenne

Yksi pullonkaula Väylänvarren matkailun kehittämisessä on julkinen liikenne, jota ei
käytännössä ole. Kolariin ja Pelloon pääsee junalla etelästä ja Pelloon myös bussilla
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Rovaniemeltä, mutta Väylänvarressa liikennöivät ainoastaan koulukuljetukset. Jos
matkailuyritykset haluavat tavoittaa myös julkisilla liikennevälineillä liikkuvia matkailijoita niin
on tarpeen kehittää esimerkiksi kutsutaksisysteemiä yhteistyössä taksiyritysten kanssa.
Paikalliset asukkaat ja mökkiläiset hyötyisivät myös siitä, että esimerkiksi etelästä Kolariin tai
Pelloon saapuvilta junilta olisi liikenneyhteys Väylänvarteen.

10. Kylien yhteinen kokoontumispaikka

Väylänvarresta puuttuu yhteinen kokoontumispaikka kyläseuran yhteisiin tapahtumiin.
Alueen vanhat kyläkoulut ovat yksityisomistuksessa. Kyläseuralla ei ole tarvittavia resursseja
ympärivuotisen kohtaamispaikan lämmitys- ja muihin ylläpitokuluihin. Kohtaamispaikkoina
ovat tähän asti toimineet alueen matkailuyritykset, joissa järjestettiin myös hankkeen
työpajoja ja yksittäisten väylänvartisten kodit, joissa kokoonnuttiin esimerkiksi kyläiltojen
merkeissä ennen koronapandemiaa.

Hankkeen työpajassa nousi esiin ajatus Jauhosuvannon laavun ostamisesta tai
vuokraamisesta Kolarin kunnalta. Laavu sijaitsee noin puolivälissä Väylänvartta, ja on tällä
hetkellä enimmäkseen matkailijoiden satunnaisessa käytössä. Laavun vieressä on yleinen
veneenlaskupaikka. Itse laavu ja ulkokäymälät ovat jo kunnostuksen tarpeessa. Lisäksi
tontilla sijaitsee puuliiteri ja vanha kioskirakennus, johon ei tule vettä tai sähköjä. Alueella on
myös iso parkkipaikka, johon mahtuu helposti toistakymmentä autoa. Olemassa olevan
laavun ja siihen kuuluvien rakennusten kunnostaminen olisi kestävän kehityksen mukainen
tapa saada kyläseuran käyttöön oma kokoontumispaikka. Jauhosuvanto olisi
kokoontumispaikkana erinomainen myös sijaintinsa ja saavutettavuutensa puolesta.
Vuokraamalla laavun kunnalta esimerkiksi 30 vuodeksi kyläseura saisi alueen asukkaiden
toivoman kokoontumispaikan käyttöönsä.

Jauhosuvannon laavu
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Jauhosuvannon laavu

Kesäkäyttöön soveltuvan kokoontumispaikan yhteyteen voisi rakentaa myös väylänvartisten
toivoman ulkoliikuntapaikan. Se voitaisiin toteuttaa esimerkiksi seikkailupolkuna lapsille tai
eräänlaisena luontoliikuntasalina, jossa kaikenikäisiä opastettaisiin hyödyntämään luonnon
elementtejä kuten kiviä ja puita liikunnan apuvälineinä. Ulkoliikuntapaikan suunnittelussa
tärkeintä olisi huomioida turvallisuus ja ylläpito. Sinne tarvittaisiin riittävät opasteet ja
infotaulut, jossa kerrotaan kuka vastaa alueen kunnossapidosta.

Kokoontumistiloja tarvitaan käyttöön kuitenkin ympäri vuoden. Yksi kestävä vaihtoehto on
järjestää kyläiltoja vuorotellen eri puolilla aluetta vapaaehtoisten aktiivien kodeissa kuten
ennenkin. Resurssien jakamisen näkökulmasta myös paikallisten matkailuyritysten tilojen
hyödyntäminen on hyvä ja toimivaksi todettu vaihtoehto. Kolmas vaihtoehto olisi hyödyntää
muiden yhdistysten kuten Korkealehon kiertäjien tiloja kesän kalastussesongin ja
hirvenpyyntiajan ulkopuolella. Tämän osalta kyläseura ja metsästysseura tiivistivät
yhteistyötä hankkeen aikana.

- Jauhosuvannon laavun vuokraaminen kunnalta vähintään 30 vuodeksi
- Kaikenikäisille soveltuvan liikuntapaikan rakentaminen kohtaamispaikan yhteyteen
- Alueen matkailuyritysten ja metsästysseurojen metsästysmajojen hyödyntäminen

kokoontumispaikkoina sesongin ulkopuolella talvella ja keväällä

11. Rajat ylittävä yhteistyö

Väylänvarsi rajoittuu etelässä Pelloon, lännessä Ruotsiin, pohjoisessa Kolarin kirkonkylään
ja idässä rautatiehen ja esimerkiksi Sieppijärven ja Koivumaan kyliin. Yhteys naapurimaahan
Ruotsiin on aina ollut Väylänvarressa luonnollinen osa elämää; joen yli on käyty kaupassa,
kirkossa, tapaamassa sukulaisia jne. Monelle paikalliselle rajaa ei ole ollut olemassa, vaan
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samaa sukua on asunut rajan molemmin puolin. Koronavirusepidemia lienee ensimmäinen
kerta sotien jälkeen, kun raja suljettiin ja rajaliikenne hiljeni murto-osaan normaalista.
Hankkeen aikana liikkumisrajoitukset vaikuttivat myös hanketyöntekijän mahdollisuuksiin
tutustua rajat ylittävään yhteistyöhön käytännössä. Vahva yhteys rajan yli välittyi kuitenkin
haastatteluissa kyläläisten kanssa ja myös kyläkyselyn vastauksista.

Kyläkyselyn vastauksista näkyy, että väylänvartiset haluavat ylläpitää jokapäiväisiä yhteyksiä
Ruotsiin ja toivottaa toisella puolella Väylää asuvat tervetulleiksi osallistumaan kyläseuran
tapahtumiin ja toimintaan. Yhteisiä tapahtumia toivottiin järjestettävän myös tulevaisuudessa.
Väylänvarren kyläseura on järjestänyt Meän hihto-tapahtumaa yhdessä Pellon Jokivartisten
ja Ruotsin puolen JarKa IF:n ja Aapua IF:n kanssa maaliskuussa. Rajan ylittäviä tapahtumia
toivottiin järjestettäväksi myös kesäaikaan.

Toinen kuntarajat ylittävä tapahtuma on yhteistyössä Pellon Jokivartisten kanssa
järjestettävä H-pilkkikilpailu maaliskuussa. Molempien kyläseurojen vapaaehtoiset ovat
talkoilleet tapahtumassa ja tapahtuman tuotto on jaettu yhdistysten kesken. Pellon
Jokivartiset myös vetävät tampparillaan joka talvi ladun Marjaniityn laavulle asti. Sen kautta
Väylänvarren eteläpäässä asuvat pääsevät nauttimaan Jokivartisten ylläpitämästä laajasta
latuverkostosta.

Kolarissa on useita aktiivisia kyläseuroja, joista monilla on kokemusta erilaisista
kehittämishankkeista. Tunturi-Lapin Leader tai Kolarin kunta voisivat organisoida esimerkiksi
kerran vuodessa kyläseurojen aktiivien yhteisen tapahtuman, jossa vaihdettaisiin
kokemuksia ja etsittäisiin yhteistyön mahdollisuuksia paikallisille yhdistyksille. Väylänvarren
kyläseuran tulisi tiivistää yhteistyötään esimerkiksi Sieppijärven kyläseuran kanssa
Laestadius-polun kunnostamiseksi. Ulkoilureitti yhdistää Väylänvarren Sieppijärveen.
Kyläyhdistykset voisivat yhteisvoimin pitää asiaa esillä kuntaan päin.

- Yhteisten tapahtumien jatkaminen yhteistyössä Pellon ja Ruotsin puolen yhdistysten
kanssa

- Kyläseuran tapahtumien markkinointi myös toiselle puolelle Väylää
- Yhteistyön tiivistäminen Sieppijärven kyläseuran kanssa Laestadius-polun

kunnostamiseksi
- Kolarin kyläseurojen yhteinen tapaaminen vuosittain; hankeideoiden ja -kokemusten

vaihtoa, kuulumisia, tutustumista

12.  Väylänvarsi kesäasukkaiden näkökulmasta

Väylänvarressa on yli 140 vapaa-ajan asunnoksi rekisteröityä kiinteistöä. Tämä ei tietenkään
kerro kaikkea alueen kesäasukkaiden määrästä, koska ei ole mahdollista selvittää kuinka
moni mökkikiinteistöistä on aktiivisessa käytössä. Kyläseuran oman ruohonjuuritason arvion
mukaan alueen asukasmäärä yli kaksinkertaistuu vilkkaimpaan mökkeilyaikaan toukokuun
lopulta syyskuun loppuun.

Alueelle on laadittu Tornion-Muonionjoen osayleiskaava vuonna 2013, joka loi
suunnitelmallisuutta mökkien rakentamiselle. Aiemmin mökit oli rakennettu poikkeusluvilla.

17



Alueen suurin maanomistaja Metsähallitus on myynyt viime vuosina runsaasti
kesämökkitontteja Väylänvarresta. Uusia mökkejä onkin rakennettu paljon, ja ne ovat entistä
useammin ympärivuotiseen asumiseen soveltuvia. Mökkiläisten haastattelujen perusteella
uusia mökkitontteja ei ole kuitenkaan helppo löytää.

Hankkeessa laadittuun kyläkyselyyn toivottiin vastauksia myös mökkiläisiltä, mutta kyselyn
julkaisuajankohta (huhti-toukokuu) ehkä hieman rajoitti vastausten määrää (8 vastausta).
Hanketyöntekijä halusi laajentaa aineistoa haastattelemalla alueella mökkeileviä ja
kyläyhdistyksen whatsapp-ryhmän kautta haastateltavia löytyikin yhteensä 7 henkilöä.

Vapaa-ajan asukkaiden esittämät kehittämistarpeet ovat pitkälti samoja kuin alueella
vakituisesti asuvien. Erityisesti ärtymystä herätti yhdystie 9381:n kunto. Mökkiläiset toivoivat
Väylänvarteen pitkälti samoja palveluja kuin vakituisetkin asukkaat; parempia retkeily- ja
ulkoilumahdollisuuksia merkityillä reiteillä, taukopaikkoja ja yhteisiä tapahtumia. Mökkiläisiä
erityisesti koskevana palveluna kaipasivat alueelle mökkitalkkaria auttamaan mökkien
remontoinneissa ja huollossa. Talkkaritoimintaa voisi tehdä aluksi kokeiluluontoisesti tai
kesätyönä. Lisäksi kyläyhdistyksen verkkosivuille toivottiin esittelyä paikallisista palveluista ja
yrityksistä, jotta ne olisi helppo löytää. Esimerkiksi paikalliset porotilalliset voisivat myydä
poronlihaa suoraan alueen asukkaille ja mökkiläisille. Vapaa-ajan asukkaat kokivat
mökkeilyn Väylänvarressa turvallisena erityisesti aktiivisen naapuriavun takia.
Mökinomistajien poissaollessa mökkinaapurit ja paikalliset kyläläiset pitävät silmällä mökkejä
ja niiden ympäristöjä. Myös moderni teknologia auttaa valvonnassa.

Vapaa-ajan asukkaat ovat lämpimästi tervetulleita Väylänvarren kyläseuran jäseniksi ja
osallistumaan kyläseuran tapahtumiin ja toimintaan. Yhdistykseen onkin liittynyt jäseniksi
runsaasti mökkiläisiä. Yhdistyksen omat Facebook- ja verkkosivut, sekä kyläkirjeen
jakaminen alueen mökeille ja postilaatikoihin varmasti lisäävät tietoisuutta kyläyhdistyksen
olemassaolosta. Tapahtumia on tarpeen järjestää kesäaikaan, jolloin valtaosa mökkiläisistä
on paikalla. Tornion-Muonionjoen lohikuninkuus-kilpailut houkuttelevat myös vapaa-ajan
asukkaita monipuolisella ohjelmalla ja hyvillä arpajaispalkinnoilla. Kesällä 2021 päätettiin
järjestää myös leikkimielinen kalastustapahtuma Kallioniemessä erityisesti alueen lapsille ja
nuorille. Tapahtuma oli menestys ja sille toivottiin jatkoa myös tulevina kesinä.

13. Vapaa-aika ja harrastustoiminta

Väylänvartiset arvostavat luonnon tarjoamia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Kyläkyselyn
vastauksissa esiin nousi erityisesti kalastus. Myös hiihto on monelle tärkeä harrastus. Siihen
parhaat mahdollisuudet on Väylänpäässä, Kallioniemessä ja Lappeassa latujen ansiosta.
Väylänvarren alueella toimii myös neljä metsästysseuraa: Korkealehon kiertäjät Lappeassa
ja Koivumaan Erä ja Vuolittajan Erä Väylänvarren eteläpäässä ja Kolarin metsästäjät
pohjoispäässä. Metsästysseuroihin tosin kuuluu paljon jäseniä, jotka eivät asu
Väylänvarressa, mutta omistavat maata alueella. Väylänvarressa toimii myös marttayhdistys
Lappean martat, joka järjestää marttailtoja ja erilaisia retkiä ja koulutuksia.

Talvella Väylänvarressa ei ole sisäliikuntamahdollisuuksia, vaan harrastamassa käydään
Kolarin ja Pellon kirkonkylissä. Kansalaisopiston kurssit järjestetään kirkonkylällä tai
Sieppijärvessä, mutta esimerkiksi Lappeassa voisi hyödyntää myös LappeanLohen tiloja
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kurssikäyttöön syksyllä ja keväällä. Kolarin kunnan liikuntapalvelut järjestää myös
etäjumppamahdollisuuden ikäihmisille kerran viikossa. Jumppaan voi osallistua kotoa käsin,
jos käytössä on oma tietokone ja gmail-sähköpostiosoite tai pienissä ryhmissä, jotka
kokoontuvat esimerkiksi kyläkouluilla. Jumppaan pääsee mukaan olemalla yhteydessä
kunnan liikunnanohjaajaan. Palvelu on ikäihmisille maksuton.

Väylänvarren eteläpäässä asuvien harrastusmahdollisuuksia lisää myös Jokivartisten
Naamivaaraan rakentama täyspitkä frisbeegolfrata. Rata sijaitsee noin 10 minuutin
automatkan päästä Kallioniemestä. Jokivartiset vuokraavat frisbeegolfkiekkoja halukkaille ja
tarvittaessa seuralta voi pyytää myös lyhyttä opastusta frisbee-golfiin isommalle porukalle.
Frisbeegolfrataan voisi käydä tutustumassa vaikka kyläseuran virkistyspäivien yhteydessä.
Lähellä frisbeegolfrataa löytyy myös Oranki art ympäristötaidenäyttely, johon voi käydä
tutustumassa kesä-syyskuussa.

Alueen lapsilta ja nuorilta kysyttiin hankkeen työpajoissa millaista harrastustoimintaa he
toivovat Väylänvarteen. Lasten toiveissa oli mm. maastopyöräily(reitti), leikkipuisto, hyvä
uintipaikka ja uimakopit, alamäkipyöräily(rata), pelikenttä, kesäsirkus, keppihevosleiri ja
pelto, jolla voisi ajella peltoautolla. Talveksi toivottiin yhteistä mäenlaskupaikkaa. Lasten
toiveet ovat hyvin realistisia ja suurin osa on toteutettavissa pienillä investoinneilla. On myös
hyvä huomata, että ne ovat varsin yhteneviä muiden kyläkyselyssä esitettyjen toiveiden
kanssa. Reittien ja mahdollisen liikuntapaikan suunnittelussa on tärkeä ottaa huomioon
lasten ja nuorten mahdollisuudet käyttää reittejä ja taukopaikkoja. Kestävän kehityksen
mukaisesti toimintaa on hyvä miettiä myös pidemmällä aikajänteellä (esim. 5 vuotta).

- Väylänvarren lapsille olisi tarpeen järjestää ohjattua toimintaa lasten omat toiveet
huomioon ottaen, esimerkiksi kepparikerho tai luontokerho.

- nuorten harrastustoimintaa voisi tukea toteuttamalla yhdessä nuorten kanssa
esimerkiksi alamäkipyöräilyradan

- toiminta-avustuksen hakeminen Kolarin kunnalta kyläseuran järjestämään lasten ja
nuorten harrastustoimintaan

- Avustuksia kannattaa hakea rohkeasti myös valtakunnallisilta liikunta- ja
harrastusyhdistyksiltä

14. Turvallisuus

Pitkät etäisyydet tuovat omat haasteensa Väylänvarren asukkaiden turvallisuuteen.
Hätätilanteessa avun saapumiseen kuluu reilusti enemmän aikaa kuin ensivasteajaksi
määritelty 8 minuuttia. Siksi olisi hyödyllistä järjestää alueen asukkaille
hätäensiapukoulutusta esimerkiksi yhteistyössä Kolarin SPR:n osaston kanssa. Lähin
defibrilaattori sijaitsee tällä hetkellä Kolarissa. Se on rekisteröity Kolarin kunnan
liikuntatoimelle (Pajatie 7a) ja tarkoitettu urheilukentän ja jäähallin käyttäjien käyttöön.
Väylänvarteen tarvittaisiin yksi tai useampi sydäniskuri. Ne voisi sijoittaa esimerkiksi alueen
matkailuyrityksiin. Luotettava sydäniskuri maksaa noin 1500- 2500 €. Niiden käyttöön olisi
tarpeen järjestää myös koulutusta muun hätäensiapukoulutuksen lisäksi.
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15. Kierrätys ja ympäristöystävällisyys

Kierrätysmahdollisuuksien kannalta Väylänvarressa on vielä paljon kehitettävää. Lähimmät
Ringin kierrätyspisteet sijaitsevat Kolarin kirkonkylällä, Sieppijärvessä ja Pellon
kirkonkylässä. Niissä voi kierrättää muovia, kartonkia, paperia, metallia ja lasia. Kolarin
kunta puolestaan huolehtii kierrätyspisteistä (lasi, paperi, metalli) Vaattojärvessä ja
Pasmajärvessä. Väylänvarteen tarvittaisiin samanlainen kunnallinen kierrätyspiste. Tällä
hetkellä Väylänvarressa jätteiden lajittelu toimii sillä periaatteella, että asukkaat ottavat
kierrätettävät jätteensä mukaan esimerkiksi käydessään asioilla kuntakeskuksissa. Kaikilla
Väylänvarressa asuvilla ei siis ole yhtäläisiä mahdollisuuksia kierrättää jätteitään. Osa
kyläkyselyn vastaajista ja haastatelluista toivoivat parempia kierrätysmahdollisuuksia
alueelle.

Jos kyläyhdistys haluaa edistää kierrätysmahdollisuuksia Väylänvarressa, se voi tehdä
asiasta aloitteen tekniselle lautakunnalle. Asiaa edistää huomattavasti, jos kyläyhdistyksellä
on osoittaa valmis paikka, johon kierrätyspiste voitaisiin sijoittaa. Asian etenemiseen
vaikuttaa kuitenkin myös valtakunnalliset jätelain uudistukset, joita odotetaan eduskunnan
käsittelyyn syksyllä 2021. Nämä edellyttäisivät mm. yhteneväisiä kierrätysmahdollisuuksia
kaikkiin lajittelupisteisiin. Toteutuessaan jätelakiuudistus johtaisi todennäköisesti siihen, että
kunnan lajittelupisteet lakkautetaan ja jätteiden kierrätys keskittyisi Ringin ylläpitämiin
pisteisiin.

Käyttökelpoisten tavaroiden suhteen kyläseura voisi järjestää tapahtumien yhteydessä
peräkonttikirppiksiä, joihin väylänvartiset voisivat tuoda ylimääräiset romppeensa myyntiin.

Ympäristön siisteyteen Väylänvarressa vaikuttaa Lappeantien levähdyspaikoilla olleiden
jäteastioiden poistaminen, koska roskiksiin dumpattiin paljon myös sinne kuulumatonta
jätettä. Kaikki levähdypaikkojen käyttäjät eivät kuitenkaan vie roskiaan mukanaan, vaan
jättävät ne luontoon. Infotaulut roskattamasta levähtämisestä ja kyläseuran organisoimat
siivoustalkoot pari kertaa vuodessa olisivat varmasti tarpeen.

- sopivan paikan löytäminen kierrätyspisteelle, jossa voisi järjestää esim. paperin-,
metallin- ja lasinkeräyksen

- peräkonttikirppiksiä tapahtumien yhteyteen
- Siivoustalkoiden järjestäminen Lappeantien levähdysalueilla keväisin ja syksyisin
- Infokyltit levähdyspaikoille, jossa opastetaan ottamaan roskat mukaan sen sijaan,

että ne heitetään luontoon

16. Tietoliikenneyhteydet
Väylänvarteen on vedetty valokuitukaapeli vuonna 2014 ja halukkaat kiinteistöt ovat voineet
tuolloin valokuituverkkoon. Mobiiliverkon varassa olevat asiakkaat kärsivät ajoittain heikoista
tietoliikenneyhteyksistä alueella. Tämä riippuu täysin sijainnista. Esimerkiksi Lappeassa
verkkomasto mahdollistaa nopeat ja toimivat 4G-yhteydet, joita tarvitaan esimerkiksi
etätyössä. Lappeantien varressa sijaitseville kiinteistöille on varattu mahdollisuus liittyä
myöhemmin valokuituun.
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17. Väylänvarren markkinointi

Jos Väylänvarren elinvoimaisuutta ja yritysten toimintamahdollisuuksia halutaan kehittää
Kolarissa, on tarpeen huomioida että alue on osa laajempaa Tornion-Muonionjoen
kokonaisuutta, joka alkaa Torniosta ja päättyy Käsivarren Lappiin Enontekiölle. Olisi tärkeää
jatkaa esimerkiksi kalastusmatkailun kehittämistyötä, jota on tehty Kolarin kunnan
kalastusmatkailuhankkeessa Fishing Lapland-brändin alla. Alue tarvitsee yhteisen brändin,
jonka alla jokivarren hyvin erilaiset kalastusmatkailuyritykset voisivat toimia yhdessä ja
saada enemmän näkyvyyttä.

Kolarin kunnan tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä jokivarren muiden kuntien kanssa, jotta
Tornion-Muonionjokilaakson matkailua kehitettäisiin yhdessä myös muiden teemojen kuin
kalastuksen ympärille. Jokilaakson omaleimaiselle luonnolle tarvittaisiin enemmän
näkyvyyttä alueellisessa matkailuorganisaatioissa kuten Visit Laplandissa ja Visit Ylläksessä.
Yhteistyötä voisi tehdä tiiviisti myös Visit Swedish Laplandin kanssa. Matkakohteet, joissa
voi helposti vierailla kahdessa eri maassa ja tutustua kahteen eri kulttuuriin ovat varmasti
kansainvälisiä ja kotimaisia asiakkaita kiinnostavia kohteita. Alueen turvallisuus ja väljyys
ovat varmasti matkailuvaltteja koronan leimaamassa maailmassa.

Paikallisesti on syytä miettiä, mikä tekee juuri Kolarin Väylänvarresta matkailijaa
kiinnostavan kohteen? Ovatko ne maisemat, rauhallinen jokivartta seuraileva tie, parhaat
kalapaikat vai palvelut? Kolarin kunnan matkailuinfosta Luontokeskus Kellokkaassa
kysytään Väylänvarteen liittyen lähinnä kalastusluvista ja karavaanareille sopivista
pysähtymispaikoista ja palveluista.

Alueen asukkaat ja kiinteistöjen omistajat voivat vaikuttaa alueen viihtyvyyteen ja
houkuttelevuuteen esimerkiksi huolehtimalla pihojensa siisteydestä. Kyläkyselyyn
vastanneista monien toiveissa oli jokivarren maisemointi paikoissa, joissa tieltä on näkymä
joelle. Kyläseura toivoo, että kiinteistöjen omistajat raivaisivat jokivarresta pensaita ja
harventaisivat puustoa, jotta kaunis maisema saataisiin paremmin esille. Yksityisten tonttien
ulkopuolella Väylänvarresta suurin osa on kaavoitettu maa- ja metsätalousvaltaisiksi
alueiksi, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. Tornion-Muonionjoki on myös Natura-aluetta.
Tällöin maisemoinnille tarvitaan maisematyölupa.

ELY-keskuksen tieurakoitsijoiden tulisi huolehtia Lappeantien varsien raivaamisesta niin, että
jokaisen kylän kohdalla olevat kyltit olisivat selkeästi luettavissa. Nyt kesän aikana pajukot
ehtivät usein kasvaa niin korkeiksi, että kyltit peittyvät niiden taakse. Kylien Kolari-hankkeen
aikana tehdyt kyltit Lappea ja Väylänpää-Kallioniemi, joissa on kerrottu kylien tarinaa
erityisesti matkailijoille olisi myös tarpeen saada näkyviin Lappeantien varteen.
ELY-keskuksen määräykset estävät niiden pystytyksen lähelle tietä, joten on syytä miettiä
missä matkailijalla on parhaat edellytykset pysähtyä lukemaan kylttejä. Todennäköisesti
paras vaihtoehto olisivat paikalliset matkailuyritykset, joissa matkailijat pysähtyvät muutenkin
pitämään taukoja.

- Alueellisen kalastusmatkalun kehittämistyön jatkaminen Fishing Lapland-brändin alla
(Kolarin kunta ja Lapin kalastusmatkailu ry., jokivarren muut kunnat)
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- Tornion-Muonionjokilaakson omaleimaisuuden esiintuominen alueellisissa
matkailuorganisaatioissa (Visit Lapland, Visit Ylläs)

- Kylien Kolari- hankkeessa tehdyt tarinalliset kyltit näkyville paikoille Väylänvarren
kyliin (Kolarin kunta, paikalliset aktiivit)

- Tienvarsien maisemointi niin, että kylien nimikyltit saadaan näkyviin (tieurakoitsijat)
- Pihojen siisteydestä ja jokimaiseman näkyvyydestä huolehtiminen (Väylänvarren

asukkaat ja kiinteistöjen omistajat)
- Maisemointitalkoot kylissä: kohteiden päättäminen, maisemointityölupien hakeminen

tarvittaessa (Väylänvarren kyläseura)

18. Kyläyhdistyksen toiminta ja tapahtumat

Väylänvarren kyläseurassa on tällä hetkellä (3.8.2021) jäseniä 77 henkilöä, joista alle
18-vuotiaita on 16 henkilöä. Seuran jäsenmaksu on 10 euroa henkilöltä. Väylänvarren
kyläseuran tarkoituksena on edistää kylien vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä
sekä lisätä alueen harrastus- ja kulttuuritoiminnan mahdollisuuksia, lisätä alueen asukkaiden
yhteistyötä, toimia alueen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, edistää
palveluiden säilymistä alueella, lisätä alueen elinkelpoisuutta ja edistää kylille muuttavien
asukkaiden asettumista alueelle. Kyläyhdistys rahoittaa toimintaansa järjestämällä arpajaisia
kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä. Lisäksi tuloja saadaan kanttiinitoiminnasta,
osallistumislipputuloilla ja jäsenmaksuilla.

Kyläseuran toimintavuosi on perinteisesti käynnistynyt maaliskuussa H-pilkki-tapahtumalla
Pellon Jokivartiset ry:n kanssa ja Meän hihto-hiihtotapahtuman Jokivartisten ja Ruotsin
puolen urheiluseurojen kanssa. Jäidenlähtö Väylästä on tärkeä kevään merkki alueen
asukkaille, ja siihen liittyen on järjestetty jäänlähtöveikkausta ja jäänlähtövalvojaisia.
Vappuaattona Kallioniemessä on perinteisesti poltettu vappukokko. Äitienpäivänä on
järjestetty äitienpäiväruokailu. Kesän kohokohta on ollut Tornion-Muonionjoen
Lohikuninkuus-kilpailu elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Lappeassa. Joulukuussa on
järjestetty jouluruokailu kuljetuksineen. Vuoden 2021 kyläseuran virkistyspäivät toukokuussa
ja elokuussa ovat saavuttaneet suuren suosion. Aiemmin kyläseura on pyrkinyt järjestämään
kyläiltoja noin kerran kuussa eri puolilla Väylänvartta.

Kyläkyselyssä pyydettiin vastaajilta ideoita ja palautetta kyläseuran toiminnasta. Eniten
kannatusta saivat edellä mainittujen jo olemassa olevien tapahtumien jatkaminen myös
tulevaisuudessa. Lohikuninkuus-kilpailun toivottiin kasvavan valtakunnalliseksi
tapahtumaksi, mutta sen lisäksi toivottiin myös pienempiä kalastuskilpailuja esimerkiksi
lapsille ja niille, joilla ei ole omaa venettä. Tähän toiveeseen vastattiin jo hankkeen aikana,
kun kyläseura ja hanke järjestivät yhteisen rannaltakalastustapahtuman ja työpajan
Kallioniemessä. Kyläseura haluaa kehittää Lohikuninkuus-tapahtumasta tulevaisuudessa
entistäkin perheystävällisemmän.

Kyselyyn vastanneet toivoivat myös erilaisia retkiä teatteriin, kylpylään ja lähiluontoon.
Tämän lisäksi toivottiin paljon myös yhteisiä illanviettoja erilaisten teemojen, kuten
saunomisen, kokkailun, käsitöiden, paikallishistorian ja liikunnan ympärille.

Kyselyssä kysyttiin myös mitä vastaajat itse olisivat valmiita tekemään kyläseuran hyväksi,
suurin osa vastasi voivansa osallistua talkoisiin omien mahdollisuuksien mukaan. Mökkiläisiä
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on helpoin saada mukaan talkoisiin kesäaikaan, kun he ovat paikkakunnalla. Kyläseura
toivoo alueen asukkaita rohkeasti ottamaan yhteyttä ja ehdottamaan erilaista toimintaa, jota
kyläseura voisi järjestää. Näin toimintaan saataisiin mukaan uusia aktiiveja. Toimintaideoiden
ei tarvitse olla lähtöisin kyläseuran hallitukselta, ja hallitus on mielellään apuna
toteutuksessa.

Kylien yhteisöllisyyttä haittaa yhteisen kokoontumispaikan puuttuminen. Kyläseuran
käytössä oleva laavu tai kota ja esimerkiksi sen ympärille rakennettu liikuntapaikka
tarjoaisivat väylänvartisille yhteisen kokoontumispaikan.

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan paikallisissa tiedotusvälineissä, whatsapp-ryhmässä ja
postilaatikoihin jaettavissa tiedotteissa, jotka jaetaan noin kolme kertaa vuodessa. Kolme
neljästä kyläkyselyyn vastanneesta oli sitä mieltä, että he saavat riittävästi tietoa kyläseuran
toiminnasta ja tapahtumista. Tiedottamisen kannattaa tulevaisuudessakin olla
monikanavaista, jotta tavoitetaan nekin väylänvartiset, jotka eivät käytä esimerkiksi
sosiaalista mediaa. Paikallislehdet ja ilmoitustaulut ovat myös erittäin tärkeitä
tiedotuskanavia. Kyläyhdistyksen toivottiin kokoavan alueen palveluja yhteen omille
verkkosivuilleen, jolloin alueella vierailevien olisi helppo löytää ne yhdestä paikasta.

19. Muut yhdistykset

Väylänvarressa toimii Väylänvarren kyläseuran lisäksi myös muita yhdistyksiä. Alueella
toimii neljä metsästysseuraa: Vuolittajan erä ja Koivumaan erä Väylänvarren eteläpäässä,
Korkealehon kiertäjät Lappeassa ja Kolarin metsästäjät alueen pohjoispäässä. Metsästys
keskittyy pääasiassa hirveen, jonka pyynti alkaa syyskuussa ja jatkuu lokakuusta tammikuun
puoleen väliin. Käytännössä hirvet pyydetään Väylänvarressa ennen lumien tuloa.
Hirvenmetsästys vaikuttaa esimerkiksi suunnitelmaan Lappea-Väylänpää pyöräreitistä, sillä
alueen metsäautotiet, joita reitti hyödyntäisi, ovat myös tärkeitä hirvenpyyntipaikkoja.
Metsästysseurojen kanssa järjestettiin hankkeen aikana oma työpaja, joissa keskusteltiin
reittisuunnitelmista. Päätettiin, että hyvällä tiedottamisella ja mahdollisen reitin varteen
sijoitettavilla infokylteillä reitistä voidaan tehdä käyttäjille turvallinen. Todettiin myös, että
esimerkiksi pyöräilyreitin rakentaminen Lappean ja Väylänpään välille ja esimerkiksi
pitkospuiden rakentaminen soisten paikkojen yli helpottaisi myös metsästäjien liikkumista
alueella. Lisäksi Korkealehon kiertäjät tarjosivat metsästysmajaansa kyläseuran tapahtumien
järjestämispaikaksi metsästys- ja lohestussesongin ulkopuolella.

Lappean marttojen ja Korkealehon kiertäjien kanssa sovittiin, että yhdistysten välistä
yhteistyötä tiivistetään. Marttoja ja metsästysseuroja kutsutaan mukaan kyläseuran
tapahtumiin järjestämään erilaista osallistavaa toimintaa, kuten esimerkiksi käsitöitä,
leipomista, ruoanlaittoa, pienpetometsästyksestä kertomista tai lumijälkien lukemista. Näin
eri yhdistysten osaaminen saadaan myös Väylänvarren kyläseuran käyttöön. Teemat ovat
yhdistysten kesken sovittavissa ja yhdistysten jäsenet voivat esittää niiden suhteen toiveita.
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20. Kehittämissuunnitelman toteuttaminen ja seuranta

Kehittämissuunnitelmaan on koottu ideoita ja suunnitelmia Väylänvarren toimintaympäristön
kehittämiseksi. Ideat ovat lähtöisin paikallisilta asukkailta ja niitä on jalostettu helposti
toteutettavaan muotoon kehittämissuunnitelmassa. Ajatuksena on ollut, että hankkeita on
helpompi aloittaa pienemmistä paikallisista projekteista ja jatkaa niiden onnistuttua isompiin
hankkeisiin. Kyläseuran hallituksen päätettävissä on mitä suunnitelmia lähdetään
toteuttamaan ja millä aikataululla. Alueen asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa siihen mitä
lähdetään toteuttamaan olemalla yhteydessä kyläseuran hallituksen jäseniin.

Hankkeen tuloksista tiedotetaan kyläseuran omissa kanavissa ja paikallislehdessä.
Kehittämissuunnitelmaa esitellään laajasti eri sidosryhmille. Kehittämissuunnitelmaa
hyödynnetään kyläseuran yhteydenpidossa Kolarin kuntaan. Sen avulla on helppo tuoda
esiin, mitkä asiat ovat väylänvartisille tärkeitä ja mitä alueen kehittämiseksi olisi syytä tehdä
alueen asukkaiden näkökulmasta. Kehittämissuunnitelma ei ole kuitenkaan mikään pysyvä
dokumentti, vaan sen sisältöä on tarpeen päivittää säännöllisesti vuosittain kyläyhdistyksen
kevätkokouksessa.
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