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Kempeleen kunnan maastoliikuntareitistö
Kempeleen kunnan tekniset palvelut käynnisti maastoliikuntareitistöjen suunnittelun vuoden
2016–2017 aikana koko kunnan alueelle. Kuntalaiset ovat toivoneet reitistöjä vuosien ajan ja ulkoilureitin perustamisesta on jätetty mm. valtuustoaloite. Reitistön tavoite on tarjota kuntalaisille
selkeä, turvallinen ja laadukas mahdollisuus liikkumiseen Kempeleen luontoalueilla virkistystarkoituksessa. Reitistö tarjoaa monipuolisia reittivaihtoehtoja lähiretkeilystä asutusalueiden läheisiin
metsiin, pidempien vaellusten tai maastopyöräretkien tekemiseen. Laajempana tavoitteena reitistölle on liikunnan olosuhteiden ja virkistyskäytön lisääminen ja kuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen. Tavoite on myös ohjata maastossa liikkujat ylläpidetyille virallisille reiteille.
Suunnittelun lopputuloksena todettiin, että ulkoilureitistö olisi toteuttamiskelpoinen Honkasen ja
Mourunkijärven sekä Kokkokankaan ja Linnakankaan alueille. Ulkoilureittisuunnitelman laatimista
edelsi 1.6.2016 järjestetty työpaja, jossa reitistöä ideoitiin kaikkien halukkaiden kesken. Työpajasta
tiedotettiin kunnan nettisivuilla ja Rantalakeus-lehdessä. Työpajan jälkeen kunta laati reitistöstä
alustavia luonnoksia, joihin on myös pyydetty kommentteja ja ideoita 3.3.2017 – 31.3.2017 välisenä aikana kunnan internetsivujen kautta.
Kempeleen kunta on laatinut liitekartasta ilmenevän ulkoilureittisuunnitelman, joka asetetaan nyt
virallisesti nähtäville.
Ulkoilureitti
perustetaan
ulkoilulain
606/1973
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730606) mukaisesti. Maanomistajien kuulemisen
jälkeen reittisuunnitelman vahvistamista haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.
Kun ulkoilureittisuunnitelma on vahvistettu, kunta hakee ulkoilureittitoimitusta maanmittauslaitokselta. Ulkoilureittitoimituksessa määrätään maanomistajille maksettavista korvauksista. Ulkoilureittitoimituksen kustannukset ja korvaukset maksaa kunta. Ulkoilureittitoimituksen jälkeen ulkoilureitti merkitään kiinteistörekisteriin tilan rasitteeksi. Ulkoilureitin pitämisestä, johon kuuluu
reitin tekeminen ja kunnossapito, huolehtii kunta. Kunta voi myös uskoa ulkoilureitin pitämisen
sopivaksi katsomalleen yhteisölle.
Reitistö on noin 35 km pitkä. Reitistön reittiura on kahden (2) metrin levyinen. Reitistön polku voi
olla, ja usein onkin, tätä kapeampi. Reitistö kulkee lähtökohtaisesti olemassa olevia polkuja pitkin
niin, että uutta polkua tehdään mahdollisimman vähän. Reittiura voidaan tarvittaessa käydä linjaamassa maastoon maanomistajan ja reitistön haltijan kanssa.
Ulkoilureitin pitäjällä on oikeus ottaa reittiin kuuluva alue käyttöönsä ja tarvittaessa poistaa haittaavia luonnonesteitä, kun ulkoilureittitoimitus on saanut lainvoiman ja korvaus on suoritettu.
Kunta merkitsee reitistön kulun asianmukaisesti esim. maalimerkein, reittiopastein ja tarvittaessa
asennettavin viitoin sekä infotauluin. Reitistön käyttämisen edellyttämät rakenteet, kuten sillat,
rummut ja kestävöinnin rakentaa kunta. Rakennus-, kunnossapito- ja huoltotöiden tekemiseen
kunta voi käyttää moottorikelkkaa tai mönkijää.

Reitin käyttö
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Reitistö on tarkoitettu moottorittomaan liikuntaan, mm. retkeilyyn, kuntoliikuntaan, maastopyöräilyyn, juoksuun, ulkoiluun ja luontoon tutustumiseen. Reitti voidaan pitää auki myös talvella.
Liikkujia tullaa ohjeistamaan reitin käytöstä infotauluilla ja opasteilla. Moottoroiduilla välineillä
reitillä liikkuminen on kielletty. Kunta voi antaa määräyksiä ja ohjeita ulkoilureitin käyttämisestä.
Maanomistaja voi käyttää reitistön aluetta normaaleilla maatilan koneilla tapahtuvaan maa- ja
metsätaloustöiden tekemiseen niin, ettei siitä aiheudu vahinkoa reitille ja ettei se haittaa reitistön käyttöä tarpeettomasti. Reitistö ei rajoita tiellä kulkiessaan mitenkään tien normaalia käyttöä.
Reitistön käyttämiseen myös liikuntatapahtumissa voi kunta myöntää luvan.
Reitistön kunnossa- ja puhtaanapidosta huolehtii Kempeleen kunta. Kunnossapitoon kuuluu reitistön ja siihen mahdollisesti kuuluvien rakenteiden pitäminen sellaisessa kunnossa, että siellä voidaan harjoittaa moottoritonta maastoliikuntaa, aiheuttamatta muulle maankäytölle tarpeetonta
haittaa.

Usein esille tulevia asioita







Moottoriajoneuvoliikenne reitillä on kielletty (lukuun ottamatta reitin kunnossapitoa ja
olemassa olevien teiden käyttöä).
Roskaaminen reitillä on kiellettyä.
Ulkoilureitin virallistaminen ja merkitseminen maastoon vähentää luvatonta moottoriajoneuvojen käyttöä ja roskaamista.
Reitistö lisää virkistyskäyttöä siihen kuuluvilla poluilla, mutta vastaavasti vähentää kulkua
ulkopuolisilla poluilla.
Reitistö ei vaikuta maaston kuivatukseen mitenkään: ojien ja purojen yli tehdään rummut
tai kevyet sillat.
Luonnollinen polku on paras ulkoilureitti. Olemassa olevia, näkyviä, kulkukelpoisia polkuja
ei ole tarkoitus leventää tai muokata, ellei se ole välttämätöntä.

Reittisuunnitelma pidetään nähtävänä 18.12.2017 – 15.1.2018 välisen ajan Kempeleen kunnantalolla
osoitteessa
Asemantie
1
sekä
kunnan
internet-sivuilla
osoitteessa
https://www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/suunnitelmapankki/muut-suunnitelmat-jaselvitykset.html Muistutukset suunnitelmaan tulee toimittaa 30 päivän kuluessa suunnitelman
nähtävänä olon päättymisestä lukien viimeistään 19.2.2017. Muistutukset suunnitelmasta toimitetaan Kempeleen kuntaan joko sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kempele.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kempeleen kunta, PL 12, 90441 Kempele.
Maanomistajatiedot on koottu Maanmittauslaitoksen aineistosta. Jos teillä on kysyttävää suunnitelmaan liittyen, tai omistus on muuttunut, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä Kempeleen kuntaan sähköpostitse osoitteeseen heino.peteri@kempele.fi.
Kempeleessä, joulukuun 1. päivänä 2017
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