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Reitinpitäjän vastuu – käyttäjän reilut tavat

• Reitinpitäjänä kunta kantaa vastuun turvallisuudesta ja viihtyvyydestä
• Ulkoilureittisuunnitelmassa kunta valitsee reitin käyttötarkoituksen
• Ulkoilureittisuunnitelmapäätös määrää käyttötarkoituksen talvella-kesällä 
• Jokamiehen oikeudet ei ylitä reittien käyttötarkoitusta
• Suositut hiihtoreitit eivät sovellu talvipyöräily-kävelyreiteiksi, selkeä kielto
• Talvipyöräily-kävelyreitit sekä koiraladut tulee perustaa erikseen
• Talvipyöräily-tapahtuma, käyttöaika eri lajeille, info sulkemisesta täsmällistä
• Käyttäjät nauttivat, reilu henki, ei puututa toisten ulkoiluun, viesti kuntaan 

vaaratilanteista ja paremmasta merkinnästä, korjaustoimenpiteistä 



Perustaminen ulkoilulain mukaisesti reittisuunnitelma 
vahvistamalla tai yleiskaavapäätöksellä + reittitoimituksella

• Ulkoilulain 3 § ulkoilureitin perustaminen – laaditaan reittisuunnitelma
• Kiinteistöjen maanomistajatiedot ja suostumus
• Reitinkulku kartalla 1: 5000 ja taukopaikat liitännäisalueina 30 m x 30 m
• Suunnitelmassa selostus maastosta, luontovaikutuksista, teistä, asutuksesta
• Kunta kuuluttaa, muistutukseen vastine, toimittaa ELYyn, joka vahvistaa
• Yleiskaavassa suunniteltu ulkoilureitti hyväksytään valtuuston yleiskaava-

päätöksellä (ulkoilulaki 13 §) tai asianosaiset sopineet + reittitoimitus 
– turvaa reittiyhteyden, valaistu, leveä, rakennettu



Muut ulkoilureitin perustamisen tavat – sopimusperusteinen 
talvireitti yrittäjävetoisesti on luonut talvipyöräilyn suosion

• Ohjeellinen ulkoilureitti kaavassa ei varmista reittiyhteyden pysyvyyttä RM, 
RA, AP- rakentamiselta – siirtymäreitit ovat ohjeellisia, saavutettavuus, lupa

• Talvipyöräily-kävelyreitit  perustettu yrittäjävetoisesti, mo-luvat, merkintä, 
yhteiskäyttöalue, reittikartta, sopimusperusteinen sopii kapealle talvireitille

• Seurojen hankkeet – reitinpitäjän osaaminen tärkeää; reitin rahoitus, 
rakentaminen, ylläpito, uudistaminen ja yhdistystoiminnan jatkuvuus 

• Kunnan omistamalla maalla tai valtionmaalla – reittisuunnitelmaa ei ole 
kuulutettu, vahvistettu eikä reitille tehty reittitoimitusta, toimii

• Metsähallituksen hieno sovellus pyöräilyreitin nettikartta
• Oma polku maanmittauslaitoksen sivustolla – maanomistaja näkemys > voi 

johtaa kieltoon tai hyvään suosittuun reittiin, jonka kunta perustaa



Moottorikelkkailureittien suunnittelu

• Tavoite: matkailukeskuksesta toiseen ja paikalliset rengasreitit
• Pitemmät ympyräreitit 100 - 500 km, siirtymäreitit reitille/ kaavatiet
• Kuntien yhtäaikainen toiminta suunnittelussa ja toteuttamisessa, ylikunnallinen 

reittilanaus ja reittiturvallisuuden parantaminen
• Reittisuunnittelu ohjelmapalvelujen tarpeeseen ja reitin käyttö tapahtumiin
• Monikäyttöreitti talvella ja reitin hyödyntäminen kesän maastopyöräilyreittinä
• Reitinpitäjä päivittää reittien avaamisen ja sulkemisen sähköisesti, kuten ladut-rinteet

• Siltapaikat, voimajohtoaukeat, rajalinjat, suo-ojitus, tieylitykset, huoltamot 
ja tunturinlaki, suojelualueet

• Etäisyys asutukseen, hiihtolatuihin ja kotkareviireihin
• Tilanne: 3606 km mk-reittiä, 4956 km kelkkauraa – uutta reittiä 80 km/a
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