Taipalsaari-Saimaanharju ulkoilureitti
Versio 28.4.2022

• Toni Auvinen Avarasti Oy on perustettu alun perin vuonna
2005. Uudella Avarasti-nimellä yritys aloitti vuonna 2019.
Yrittäjänä ja toimitusjohtajana toimii Toni Auvinen.
• Suomen ulkoilureitit on Toni Auvinen Avarasti Oy:n
aputoiminimi, jonka alla tarjotaan ulkoilureittipalveluja
kunnille ja muille organisaatioille. Palvelut kattavat
ulkoilureittityöt aina selvitysvaiheesta, suunnittelun ja
toteutuksen kautta reittimarkkinointiin.
• Reittimestari Toni Auvinen on suorittanut
eräopastutkinnon, Suomen Ladun eräopasmerkin,
seikkailunohjaajakoulutuksen, matkailualan ja yrittäjän
ammattitutkinnot sekä suunnistuksen
ratamestarikoulutuksen. Hänellä on kymmenien vuosien
kokemus erilaisista reiteistä ja reitistöistä Suomesta ja
ulkomailta. Toni harrastaa mm. suunnistusta,
maastopyöräilyä, lumikenkäilyä ja retkeilyä, joten eri lajit ja
vuodenajat tulevat reittitöissä luonnostaan huomioitua.
• Tutustu palveluihin, referenssikohteisiin ja kuvagalleriaan
osoitteessa www.ulkoilureitit.fi.
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1. Vaiheen toimenpiteet
3/2022 Kohdealueen karttarajaus, pohjakartat
4/2022 Reittisuunnittelu kartalla ja maastossa
• Maastokäynnit paikan päällä 2-3.4.2022
Esitetyt aikataulut elävät
4/2022 Ehdotus Taipalsaari-Saimaanharju ulkoilureitistä
tarpeen mukaan mm.
4/2022 Tilaajan palaute ehdotuksesta, tarvittavat muutokset
maanomistajakeskustelujen
4/2022 Ehdotuksen (tiedote, karttapohjat) julkaiseminen
vaatiman ajan.
4/2022 Infotilaisuus maanomistajille ja asiasta kiinnostuneille
13.5.2022 Maanomistajien toiveet reittilinjauksista
5-6/2022 Tarvittavat muutostyöt kartalla ja maastosssa
6/2022 Taipalsaari-Saimaanharju ulkoilureitti valmiina
6/2022 Reitin merkitseminen kuitunauhoilla (hienosäätö)
6/2022 Valmiin reitin tallentaminen satelliittipaikannuksella
28.4.2022
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Yleinen reittitiedote (reitin tavoitteet)
• Taipalsaari-Saimaanharju ulkoilureitti on noin 14 kilometrin rengasreitti,
joka yhdistää Taipalsaaren ja Saimaanharjun taajamat.
• Reitti kulkee pääsääntöisesti olemassa olevilla poluilla, vähäliikenteisillä
teillä ja kevyenliikenteen väylillä.
• Reitti soveltuu kävelyyn, juoksuun, maastopyöräilyyn ja lumikenkäilyyn.
• Reitin pohjoisosasta on yhteys Haikkaanlahden reitille.
• Taipalsaari-Saimaanharju ulkoilureitistä laaditaan pdf-kartta, A3printtikartta ja karttataulut. Reitti voidaan laittaa näkyville myös sähköisellä
kartta-alustalle.
• Reitti merkitään maastoon kestopuutolpin, joissa on värilliset kävely-,
juoksu-, maastopyöräily- ja lumikenkäilykilvet tai muu reittitunniste.
28.4.2022
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Tietoja erityisesti maanomistajille
• Ehdotus Taipalsaari-Saimaanharju ulkoilureitistä on laadittu kolmelle karttapohjalle, joissa
näkyvissä on myös kiinteistörajat.
• Reitin varren kiinteistötunnukset löytyvät parhaiten maanmittauslaitoksen palvelusta:
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/
• Karttapohjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla huhtikuun alkupuolella ja niitä esitellään
infotilaisuudessa 28.4.2022 klo 17-19.
• Maanomistajan pyynnöstä karttapohjat voidaan lähettää nähtäväksi myös sähköpostilla.
• Uusi ulkoilureitti kulkee pääsääntöisesti olemassa olevilla poluilla, vähäliikenteisillä teillä ja
kevyenliikenteen väylillä.
• Reitin varren maanomistajia pyydetään ilmoittamaan omista toiveistaan reittilinjauksiin liittyen
Taipalsaaren kuntaan 13.5.2022 mennessä sähköpostilla: samuli.kakko@taipalsaari.fi
• Maanomistajakeskustelujen jälkeen reitistä laaditaan kartta ja reitti merkitään maastoon ensin
kuitunauhoin ja myöhemmin kestopuutolpin.
• Ennen reitin käyttöönottoa maanomistajien ja Taipalsaaren kunnan välille laaditaan
ulkoilureittisopimukset.
28.4.2022
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Uusi ulkoilureitti voi olla tarpeellinen
esimerkiksi:
• Luonnon virkistyskäytön
ohjaamiseksi.
• Arkiulkoilumahdollisuuksien
parantamiseksi.
• Matkailupalvelujen kehittämiseksi.
• Vetovoimaisten luontokohteiden
saavutettavuuden parantamiseksi.

https://www.suomenlatu.fi/media/vaikut
a/vaikuta-tiedostot/sopimuspohjaulkoilureitin-perustaminen-2019.pdf
28.4.2022
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Ulkoilulaki: Ulkoilureitit (ulkoilureittitoimitus)
•

Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu
huomattavaa haittaa kiinteistölle, on tästä luovutettava alue ulkoilureittinä käytettäväksi.

•

Ulkoilureitin perustamiseksi on laadittava ja vahvistettava ulkoilureittisuunnitelma sekä pidettävä paikalla ulkoilureittitoimitus.

•

Ulkoilureittisuunnitelma laaditaan kunnan toimesta ja on suunnitelmassa osoitettava reitin kulku

•

Ulkoilureittisuunnitelman vahvistaa se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella ulkoilureitti tai suurin osa siitä
on.

•

Ennen suunnitelman vahvistamista on niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, varattava tilaisuus muistutusten
tekemiseen suunnitelman johdosta.

•

Kunnan on toimitettava jätetyt muistutuskirjelmät omine lausuntoineen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

•

Kun ulkoilureittisuunnitelma on vahvistettu lainvoimaisella päätöksellä, on kunnan haettava määräystä ulkoilureittitoimitukseen
kirjallisesti.

•

Ulkoilureittitoimituksen kustannukset on ulkoilureitin pitäjän suoritettava.

•

Ulkoilureittitoimituksessa on määrättävä korvausten suorittamisesta.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730606
28.4.2022
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Karttapohja
pohjoinen vasen

Karttapohja
pohjoinen oikea

Vihreällä ehdotettu reitti ja
keltaisella vaihtoehtoiset linjaukset.

Karttapohja
eteläinen

28.4.2022
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Yhteystiedot
Suomen ulkoilureitit
Toni Auvinen

toni.auvinen@avarasti.fi
044 245 0818
Facebook

Instagram
Toni Auvinen Avarasti Oy
Y-tunnus 2004563-6

