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Ideakortti 19 – Talviulkoilureitit

Talviulkoilureitillä tarkoitetaan ulkoilukäyttöön varattua väylää maastossa, jota käytetään 
myös talvisissa olosuhteissa. Reittien avulla voidaan ohjata ja helpottaa ulkoilijoiden liik-
kumista sekä lisätä turvallisuutta. Reiteillä sovitetaan yhteen ulkoilutarpeita ja luonnon 
tarjoamia edellytyksiä. Vetovoimaiset reitit edistävät metsien ja luonnon monikäyttöä, 
houkuttelevat ihmisiä luontoon ja voivat syventää luontosuhdetta. 

Talviulkoilureittejä käytetään valtaosin omatoimisesti jokamiehenoikeudella. Perinteis-
esti reiteillä on kuljettu kartan ja kompassin avulla, mutta suomalainen eräperinne kuu-
luu yhä harvemman harrastuksiin. Sen sijaan kevyempi liikkuminen luonnossa on kas-
vussa ja hyvin merkittyjen, matalamman kynnyksen reittien tarve kasvaa koko ajan.

Talvilajeja ulkoilureiteillä

Hiihtolajit
Hiihtolajit vaativat monipuolisia olosuhteita erilaisten käyttäjien tarpeisiin. Maasto-
hiihto on yksi suomalaisten perusliikuntamuodoista, jonka harrastajamääriin vaikuttaa 
erityisesti latujen tarjonta ja saavutettavuus. Maastohiihtoladut ovat yleensä kunnan 
ylläpitämiä perusliikuntapalveluja sisältäen tyypillisesti yhdistettynä vapaan hiihtotyylin 
väylän ja perinteisen hiihtotavan ladun. Talvimatkailukeskuksissa latuverkostot ovat laa-
joja, laadukkaita ja soveltuvat myös kilpaladuiksi. Maastohiihdon lisäksi keskukset tar-
joavat suorituspaikkoja ja reitistöjä hiihtolajeista etenkin laskettelulle ja koirahiihtoon. 
Hiihtovaeltamista palvelevat pitkät huolletut latureitit tai merkityt talvireitit. Erähiihdon 
kulku-uraksi riittää myös moottorikelkan tamppaamat jäljet.

Luistelu ja potkukelkkailu
Matkaluistelua varten tarvitaan luonnonjäälle kunnostettu ja huollettu reitti. Retkiluiste-
lua sen sijaan harrastetaan luonnonjäillä ilman merkittyjä reittejä. Luistelukauden pituus 
riippuu suuresti sääoloista, sillä ajankohta huoltokaluston vaatimalle 20–25 cm teräs-
jäälle vaihtelee vuosittain. Luistelureitin pituus voi olla muutamasta sadasta metristä 
useisiin kilometreihin ja leveys määräytyy huoltokaluston mukaan (esim. 3–8 m). Luiste-
lun lisäksi jäärata tai sen ympäristö palvelee potkukelkkailua. Potkukelkkailija luetaan 
jalankulkijaksi, joten tieliikenteessä kuljetaan jalkakäytävällä tai pientareella. Myös 
moottorikelkkaväylillä saa potkutella jokamiehenoikeudella turvallisuusseikat huomi-
oiden. Monen jääradan viereen on ajettu myös hiihtolatu. Ajankohtaisinfo, ohjetaulut ja 
varoitukset ovat tärkeitä radan kunnon vaihdellessa hyvin nopeasti.



Koiravaljakko- ja poroajelu
Koiravaljakolla ja porolla ajaminen maastossa ja jääalueella on jokamiehenoikeus, kuten 
muukin motorisoimaton liikkuminen. Koiravaljakko on ajoneuvo, jota ei ole lainsäädän-
nössä määritelty mihinkään erityiseen ajoneuvoluokkaan. Näin ollen sillä liikkumista ei 
ole erikseen säädelty. Yleisesti koiravaljakolla ajo talvella edellyttää moottorikelkoilla 
tehtäviä uria, joskin virallisilla moottorikelkkareiteillä sovelletaan tieliikennelakia, joka 
rajaa muiden ajoneuvojen käytön reitiltä. Matkailukeskusten lähellä koiravaljakkoajelu 
on pääosin ohjelmapalvelutoimintaa, ja usein reitistöt palvelevat tietyn yrityksen tarpei-
ta. Poroajelut ovat tavallisesti myös yritysten ohjelmapalvelutoimintaa ja ajeluun riittää 
lyhyt reitti, noin 500 m- 1 km. Yleisellä tiellä poroajoneuvolla kuljetaan oikeassa reu-
nassa tai pientareella muuta liikennettä haittaamatta.

Umpihankilajit
Umpihankilajeissa ei lähtökohtaisesti tarvita erillisiä reittejä, mutta taukopaikat ja muut 
retkeilypalvelut sekä yleinen reittitieto ovat tarpeellisia myös umpihankiliikkujille. 
Umpihangessa liikuttaessa välineinä voivat olla esimerkiksi metsä- tai tunturisukset, 
lumikengät, lumikenkäsukset tai vapaalaskusukset. Tukireitteinä toimivat esimerkiksi 
ladut, merkityt talvipolut ja kelkkaurat. Lumikenkäilyn kasvattaessa suosiotaan on sen 
toteuttaminen siirtynyt umpihangesta myös sille tarkoitetuille reiteille. Lumikenkäilyyn 
sopivat useat talviulkoilureitit ja urat. Suosittuja ovat lyhyet ympyrälenkit, vaihteleva ja 
jyrkkä maasto ja luontokohteet. Lumikenkäreitin ylläpito sisältää viitoittamisen ja yleen-
sä polun avaamisen kauden alussa ja mahdollisesti myös lumipyryjen jälkeen.
 
Lajit monikäyttöisillä talvipoluilla
Talvikävelyyn osoitettuja reittejä on toistaiseksi vielä vähän, mutta ne ovat vähitellen 
yleistyneet. Yhtenä ongelmana on ollut epävarmuus talvikunnossapidon vastuukysy-
myksistä, sillä viralliset talvikävelyreitit ovat yleensä leveitä, tiemäisiä ja niitä ylläpide-
tään auraamalla ja hiekoittamalla. Merkityille luonnonmukaisille maastoreiteille olisi 
kysyntää, sillä ne palvelisivat monikäyttöä ympärivuotisiksi muuttuneiden kasvavien lii-
kuntamuotojen kuten fatbike-pyöräilyn ja polkujuoksun harrastamiseen. Talvipolkujen 
tehokas monikäyttö pitää reittiä myös avoimena vähentäen sen kunnossapitotarvetta.
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Kuntien ylläpitämät ladut palvelevat tapahtumien järjestämisessä. Lasten hiihtokilpailut Köykkyrin hiihtokeskuksessa Kempeleessä. 
Kuva: Juho Sippala
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Turvallisuus ja vastuut

Ulkoilu- ja retkeilyreitteihin, luontopolkuihin ja muihin vastaaviin maastoreitteihin liit-
tyvät turvallisuusvastuut tulevat pääosin kuluttajaturvallisuuslaista ja siihen liittyvistä 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjeista. Erilaisten ulkoilureittien turvallisuus 
on monen asian summa. Reitin turvallisuus koostuu mm. reitin suunnittelusta ja raken-
tamisesta, reitin kunnossapidosta, käyttäjien opastamisesta, varoittamisesta, tiedot-
tamisesta ja ohjeista hätätilanteissa toimimiseen. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 
toteuttamassa valvontaprojektissa (Luontopolkujen ja retkeilyreittien turvallisuus 2015) 
reittien ylläpitäjien mukaan suurimpia riskejä ovat reitillä liukastuminen ja kaatumi-
nen. Talviulkoilureittien turvallisuudesta ovat vastuussa kaikkein keskeisimmin reitin 
ylläpitäjä, ohjelmapalveluita reitillä tarjoava yrittäjä sekä ulkoilija itse.

Reitin ylläpitäjä on palveluntarjoaja, joka tarjoaa reittiä yleiseen käyttöön joko omatoi-
miseen tai ohjattuun aktiviteettiin. Useimmiten ulkoilureittien ylläpitäjänä on kunta. 
Ylläpitäjällä on ensisijainen vastuu reitin turvallisuudesta ulkoilijalle. Kuluttajaturval-
lisuuslaki määrittää velvollisuuksia, joita reitin tarjoaminen tuo reitin pitäjälle: riski-
arviointi ja omavalvonta, onnettomuuskirjanpito, vaaraa aiheuttaneesta palvelusta 
ilmoittaminen ja turvallisuusasiakirjasta huolehtiminen. Reitin kunnossapito voidaan 
ulkoistaa esimerkiksi yritykselle tai yhdistykselle, mutta reitin ylläpitäjä on silti edelleen 
vastuullinen palveluntarjoaja.

Kuluttajaturvallisuuslaki koskee myös yrittäjää, joka käyttää reittiä tuottaessaan ohjel-
mapalveluita tai ohjaa ja varustaa asiakkaita reitille (esim. välinevuokraamo tai majoi-
tusyrittäjä). Ohjelmapalveluille on tyypillistä, että asiakas osallistuu aktiivisesti suoritet-
tavaan toimintaan. Ohjatussa ohjelmapalvelussa reiteillä toimiva yrittäjä tai reiteille 
omatoimisia asiakkaita lähettävä matkailuyrittäjä vastaa omalta osaltaan asiakkaiden 
opastamisesta ja ohjeistamisesta sekä ennakkoon että ohjatun toiminnan aikana.

Suunnittelu

Tyypiltään vaihtelevilla reiteillä on keskeinen merkitys parannettaessa ulkoilutoimin-
nan edellytyksiä. Virkistysalueen tehokas hyödyntäminen edellyttää reittiverkoston 
kehittämistä. Reittien avulla on mahdollista liittää eri alueita ja ulkoilukohteita toisiinsa 
laajemmiksi kokonaisuuksiksi sekä parantaa virkistysalueiden saavutettavuutta. 

On tavallista, että eri lajien reiteille on kysyntää, mutta lajikohtaisten reittien raken-
taminen ei ole aina mahdollista tai kannattavaa. Tiiviillä kaupunkialueilla lajikohtaiset 
reitit voivat myös olla muun arkiliikunnan esteenä ja reittejä käytetään vastoin sääntöjä. 
Ratkaisuna tähän kunta voi kuitenkin antaa ohjeita yleisten ulkoilureittien monikäytöstä. 
Monikäyttöisiä ulkoilureittejä ovat esimerkiksi hiihtoladut, joissa on tavallisesta poiketen 
sallittua liikkua vaikkapa kävellen ja pyöräillen latua rikkomatta.

Samat ulkoilureitit palvelevat usein eri aktiviteetteja vuodenajasta riippuen. Reitin 
suunnittelussa lähtökohtaista onkin määrittää sen käyttötarkoitus. Yleistymässä ovat 
pelkästään talvikäytössä olevat reitit, jotka suunnitellaan ja merkitään vain lumisen ajan 
käyttöön. Tärkeää on toteuttaa merkintä riittävän taajaan sijoitetuin tolpin, jotta reit-
tiä on mahdollista seurata tuoreesta lumipeitteestä huolimatta. Ympärivuotisten reittien 
suunnittelussa tulee huomioida etenkin opasteiden erottuminen eri vuodenaikoina ja 
niiden ymmärrettävyys olosuhteista riippumatta.

Noin puolet kaikista suomalaisten ulkoilukerroista kohdistuu alueille, jotka sijaitsevat 
alle 500 metrin päässä kotoa. Mahdollisimman monilta asuinalueilta pitäisikin päästä 
talviulkoilureiteille ilman autoa. Talviulkoilureitin käyttö on usein riippuvaista säätilan-
teesta ja reitillä vallitsevista olosuhteista. Siksi reitin ylläpitäjän on tärkeää tuottaa ul-
koilijalle ajantasaista tietoa internetissä esimerkiksi latujen kunnostus- ja huoltotöistä, 
kelistä, valaistuksesta sekä mahdollisista oheispalveluista. 
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Esimerkkejä talviulkoilureiteistä

Ounasvaaran talvikävelyreitti 
Ounasvaaran talvikävelyreitti perustettiin kokeilumielessä 
hiihtoseuran toimesta vuonna 2010. Taustalla oli käveli-
jöiden halu ulkoilla talviluonnossa, matkailijoiden tarpeet 
ja laduilla kävelyn aiheuttamat ristiriidat. Nykyisin reitti on 
suosittu ja Rovaniemen kaupungin ylläpitämä. Se sijaitsee 
keskustasta lähimmillään 1,6 km etäisyydellä ja on hyvin 
saavutettavissa Ounasvaaran urheilukeskuksen yhteydestä. 
Talvikävelyreitti kulkee luonnonpoluilla, osan yhtä matkaa 
Ounasvaaran luontopolun kanssa. Reitti on merkitty ja 
sisältää opastaulut. Se tampataan moottorikelkalla talvi-
kauden alussa ja tarvittaessa pari kertaa talven aikana, ja 
pääosin polku pysyy auki jatkuvalla käytöllä. Rengasreitin 
ja yhdysreittien pituus on noin 6 km, jonka varrella koros-
tuu maisemien merkitys. Reitillä on useita lähtöpaikkoja, 
laavuja tulipaikkoineen, näköalatorni Kemijoen suuntaan ja 
Ounasvaaaran huipun kalliomaisemat.

Kempeleen monikäyttöladut
Kempeleen kunta laati talvikaudella 2016–2017 ”Näin liikut 
ladulla” -ohjeet latuverkoston monikäyttöä varten. Latujen 
ja ulkoilureittien ohjeistamisen yhteydessä heräsi ajatus 
mahdollistaa liikkuminen usealla eri tavalla samaa reitistöä 
hyödyntäen. Kempeleen latuja voi käyttää hiihtämisen 
lisäksi esimerkiksi kävelyyn ja fatbike-pyöräilyyn. Latu-
jen käytön ehtoina on, ettei latua saa rikkoa tai aiheuttaa 
vaaratilanteita millään kulkutavalla. Ratkaisu perustuu sii-
hen, että järjestyslain ja ympäristöministeriön jokamiehen-
oikeuksia koskevien ohjeiden perusteella talvipyöräilijöitä 
ja kävelijöitä ei voi kokonaan kieltää liikkumasta latupohjil-
la. Kokemukset talven jälkeen ovat hyvät. Latujen moni-
puolisempi käyttö ei ole vaatinut ylläpidolta lisäresursseja, 
vaan latujen huoltoon on riittänyt hiihtokauden normaali 
kunnostus kerran päivässä.

Ulkoilija ei voi ulkoistaa omaa turvallisuuttaan reitin ylläpitäjälle tai yrittäjälle, vaan ul-
koilijalla itsellään on suuri vaikutus omaan turvallisuuteensa ja välillisesti myös toisten 
reiteillä kulkevien turvallisuuteen. Esimerkiksi jäällä liikutaan pääsääntöisesti omalla vas-
tuulla. Reitin käyttäjä kuitenkin yleensä olettaa, että jäälle merkitty latu tai luistelureitti 
on käyttökunnossa ja turvallinen. Tästä syystä reitin ylläpitäjän tulee seurata jään kuntoa 
ja turvallisuutta sekä tarvittaessa sulkea reitti. Omaa turvallisuutta voi edistää ottamalla 
selvää alueesta ja reitistä, tarkkailemalla sääennusteita, arvioimalla omia taitojaan ja 
kuntoaan, noudattamalla annettuja ohjeita ja varustautumalla asianmukaisesti.

Köyliönjärven jäärata
Köyliönjärven jäärataa aurataan yhden miehen voimin vuosittain tuhansien ihmisten 
käyttöön. Rata kulkee rantoja myötäillen noin 13 km matkan 6–8 metrin leveydellä, jol-
loin radalle mahtuu rinnakkain useita luistelijoita ja potkukelkkailijoita. Radalla on sal-
littua liikkua ylipäänsä kaikin tavoin paitsi moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla. Jääradan 
vieressä kulkee myös perinteisen tyylin hiihtolatu ja vapaan hiihtotavan väylä. Säkylän 
kunta osallistuu hiihtolatujen kunnostuksen lisäksi radan varren tulipaikkojen ylläpitoon 
ja aurauskaluston polttoainekuluihin. Paikalliset yritykset sen sijaan ovat lahjoittaneet 
yhteensä 100 potkukelkkaa jääradan yhteiseen käyttöön. Rata palvelee etenkin Köyliön-
järven melko tiheää ranta-asutusta, mutta se houkuttelee ulkoilijoita laajasti myös 
ympäryskunnista.

Kempeleen hiihtoladuilla on lupa myös kävellä. Kuva: Juho Sippala
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