TALVIREITIT
-KANNUSTUSTA ULKOILUREITTIEN
MONIKÄYTTÖISYYTEEN
OHJE MONIKÄYTTÖREITIN YLLÄPITÄJÄLLE
Talvisten ulkoilureittien kysyntä eri ulkoilulajeihin, muuhunkin kuin hiihtoon, on lisääntynyt.
Erityisesti taajamien lähellä sijaitseville valaistuille ulkoilureiteille kohdistuu paine muuttaa niiden
käyttötarkoitusta useamman käyttäjäryhmän monikäyttöreiteiksi.
Usein olisi asukkaiden liikkumisen ja maankäytön suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaista,
että reitillä voisi mahdollistaa monien käyttäjäryhmien, kuten hiihtäjien, kävelijöiden ja pyöräilijöiden aktiivisen liikkumisen.
Hyvin suunniteltuina monikäyttöreitit ovat ensiluokkaisia paikkoja monipuoliseen virkistymiseen
ja ne palvelevat etenkin matkailukeskuksissa myös liiketoimintaa. Monikäyttöreitit mahdollistavat
pääsyn luontoon mm. kuntoilemaan, valokuvaamaan tai katselemaan revontulia monin eri liikkumistavoin.
Monikäyttöreittiä suunniteltaessa on syytä kartoittaa eri käyttäjäryhmien reittitarpeet ja ryhtyä
suunnitteluun sen pohjalta. Erilaisiin toimintoihin liittyy erilaisia pieniä riskejä, jotka on hyvä
tiedostaa etukäteen. Näin toiminta voidaan jo alussa suunnitella siten, että häiriötekijöitä on
mahdollisimman vähän.
Talvikäytössä olevien ulkoilureittien leveys, valaistus, olosuhteet ja maastonmuodot vaihtelevat
suuresti. Tapauskohtaisesti samoille reiteille voidaan kuitenkin turvallisesti osoittaa myös erilaisia
ulkoilulajeja.
Reittien kapeus voi vaikutta suunniteltuun toimintaan. Suurimman riskin muodostavat kuitenkin
käyttäjät itse omalla toiminnallaan. Monikäyttöön sisältyviä riskejä ovat esim. eri tavoin liikuvien
nopeuserot sekä koiran käyttäytyminen.
Ohje monikäyttöisten ulkoilureittien käyttäjille
• Hyvät tavat kuuluvat ulkoiluun, ulkoilu kuuluu kaikille
• Huomioi ystävällisesti toiset käyttäjät reiteillä
• Nopeampi väistää hitaampaa
• Takaa tuleva väistää edessä olevaa
• Pyöräilijä väistää hiihtäjää
• Oma vauhti on osattava sovittaa luonnossa oleviin olosuhteisiin

Monikäyttöreiteillä esiintyviä riskejä voi hallita tai vähentää esimerkiksi:
1. Kiertosuunnan määräämisellä
Reittien kiertosuunta tulee olla hyvin merkittynä reitin alkuun ja mahdollisiin risteyksiin, karttoihin ja turvallisuusasiakirjaan. Tällä voidaan ehkäistä tahattomia yhteentörmäyksiä. Nopeampi
väistää aina hitaampaa.
2. Ennakkoon annettavilla ohjeilla, esimerkiksi
• Reittikuvauksella
• Ennakkotiedoilla reitin käyttötarkoituksesta ja käyttäjistä
• Kuvaamalla reittiprofiili
Lue lisää
3. Reitin varrella olevilla opasteilla
Ohjeilla ja opasteilla annetaan tietoa eri tavoin reitillä liikkuvista. Se lisää osaltaan suvaitsevaisuutta ja auttaa liikkujia ennakoimaan tilanteita. Verkkosivuille sekä reittien lähtöpaikoille on
syytä laittaa ohjeet mm. koirien kanssa hiihtämisestä ja koiran pitämisestä kytkettynä.
4. Oma vastuullisuus
Reitin ylläpitäjä voi omissa ennakkotiedoissaan ja toiminnassaan kannustaa ulkoilureittien monikäyttöisyyteen ja ulkoilijoiden myönteiseen ja sallivaan asenteeseen kaikkia liikkuvia kohtaan.
Ihmisten on hyvä muistaa oma vastuullisuus asiassa.
5. Reitin käyttäjät
Moottorikäyttöiset ajoneuvot eivät kuulu talviselle monikäyttöiselle ulkoilureitille.
Esimerkkejä hyvistä käytänteistä:
Suositus Ulkoilureittien opastamiseen ja merkintään: SFS4424 Ulkoilun ja liikunnan merkit
-standardi
Raattaman reitit: Osa reiteistä on sallittu koirille. Koiran saa viedä kunnostetulle ladulle vain,
jos se on erikseen sallittua.
Revontulipolku, Saariselän Keskusvaraamo Oy
Aurorapolku, Urho Kekkosen kansallispuisto, Metsähallitus
Sallan koiraladut

Monikäyttöreitillä on tärkeää
kertoa opasteilla, kenelle kaikille
reitti on tarkoitettu.

Kuva reittiprofiilista. Reittiprofiililla kerrotaan reitin liikujille reitin vaativuudesta ja se on tärkeä
ennakkotieto.

Turvallisuussyistä reitin kiertosuunta on määärätty. Silloin vastakkain kohtaamisia ei pitäisi tulla.

KOIRAHIIHTÄJIÄ!

Oulun Palveluskoirayhdistyksen (OPKY) koirahiihtäjät harjoittelevat
IIN ILLINSAAREN LADUILLA KESKIVIIKKOISIN
JA SUNNUNTAISIN KLO 20-22
Koirahiihtovuorolle saavat osallistua vain sellaiset OPKY:n jäsenet,
joilla on OPKY:n myöntämä harjoittelukortti.
Ladut ovat vuoron aikana vapaassa käytössä,
ohitustilanteessa väistä ladun reunaan.
Koirat ovat sosiaalisia ja koulutettuja.
Koirahiihtäjät etenevät n. 20-30km/h vauhtia.
Koirahiihtovuorot on myöntänyt talvelle 2017 Iin kunta.

Ulkoilureitin käyttö eri aikoina eri tarkoitukseen on monikäyttöä, joka toimii kun siitä kerrotaan
näkyvästi.

