
TIEDOTE TALVILIIKUNTAPAIKKOJEN  
HOIDOSTA JA NIIDEN KÄYTÖSTÄ 
TALVIHOITOKAUDELLA 2021 – 2022
Taivalkosken kunnan ylläpitämiä talviliikunta
paikkoja hoidamme tulevana talvihoitokautena 
seuraavasti:

1. URHEILUTIEN 
JÄÄKIEKKOKAUKALO JA 
LUISTELUALUE SEKÄ ALAKOULUN 
KAUKALO 
Ma – pe: Alueiden kunnostus käynnistetään kel-
lo 7.00 siten, että käyttö voidaan aloittaa kello 8.00 
alkaen. Arki-iltaisin alueita kunnostetaan kello 20.00 
saakka. Kenttiä voi käyttää kello 22.00 saakka, jol-
loin valot sammuvat. Arkipäivisin lumenaurauksen 
lisäksi jäädytämme kenttiä tarpeen mukaan. 
 Päivisin kenttiä käyttävät pääosin koululaiset, 
mutta myös vapaaluistelijat voivat niitä käyttää 
vuorojen välillä. Kenttien käyttövuorolistat ovat 
nähtävinä kaukalolla ja taivalkoski.fi/palvelut/lii-
kunta. Kenttien käyttövuoroista päättää kunnan  
vapaa-aikatoimi.
 Alakoulun kaukalo on varattu päivisin koulu-
liikuntaa varten.
La – su: Viikonloppuisin kaukalo ja kentät pidetään 
lumesta puhtaina (ei jäädytyksiä) kello 9.00 – 14.00 
välisenä aikana ja kentät ovat käytettävissä ko. aika-
na kuin myös niiden jälkeenkin kello 22.00 saakka.

2. HIIHTOLADUT JA TAIVALVAARAN 
LASKETTELURINTEET
Ma – pe: Arkisin latujen kunnostus aloitetaan 
n. kello 7.00 siten, että ensin kunnostetaan valaistu 
5,5 km:n latu. Seuraavaksi Taivalvaaran rinteiden 
aukiolopäivinä kunnostetaan laskettelurinteet siten, 
että niiden käyttö voidaan aloittaa kello 10.00. Tä-
män jälkeen kunnostetaan tarpeen mukaan 15 km:n 
ja 25 km:n ladut sekä Taivalvaaran monitoimireitti. 
La – su: Viikonloppuisin suoritetaan kerran päiväs-
sä rinteiden kunnostus siten, että rinteet ovat käyttö-
kunnossa kello 10.00 alkaen. Hiihtoladut kunnoste-
taan tarpeen mukaan, kuitenkin enintään 1 kerta / pv. 
Kunnostuksen järjestys on: valaistu 5,5 km:n latu 
kello 10.00 mennessä ja 15 km:n ja 25 km:n latu sen 

jälkeen. Vähäisen lumisateen jälkeen (lumen sade-
määrä on alle n. 3 cm) ei 15 km:n – 25 km:n latuja 
välttämättä kunnosteta. 
 Keväällä 2021 toteutetun koirahiihtokokeilun 
perusteella on tekninen lautakunta 14.12.2021 päät-
tänyt, että kunnan ylläpitämillä latu-urilla hiihtämi-
nen koiran kanssa on mahdollista oheisin säännöin 
talvikaudelle 2021 – 2022. Valjakolla liikkumisesta 
päätetään myöhemmin. 
 Taivalvaaran alueella on myös ajoittain kunnos-
tettavia kilpahiihtoon tarkoitettuja latupohjia. Ne 
ovat kunnostettuinakin vaativia hiihtää ja niiden kil-
pailutoiminnan ulkopuolinen käyttö tapahtuu hiih-
täjän omalla vastuulla. Samoin on omalla vastuulla 
valaisemattomien latuosuuksien käyttö hämärän / pi-
meän aikaan. Kuntohiihtolatukartta: taivalkoski.fi/
palvelut/liikunta. 
 Taivalvaaran hiihtomajan-, rinteiden ja hissien 
toiminnasta vastaa Komake Oy, yhteyshenkilö: Har-
ri Tyni puh. 040 593 9556. Hiihtokeskuksen auki-
oloajat: www.taivalvaara.fi/

3. TAIVALVAARAN  
HYPPYRIMÄET 
Arkisin hyppyrimäet  
kunnostetaan  
ti, to ja pe aamuisin  
kello 7.00 alkaen ja  
mäet ovat käytettävissä  
sitä mukaan kuin  
kunnostustyö edistyy.  
Mäkien kunnostus  
lopetetaan kello 15.00.
Viikonloppuisin mäet kunnostetaan, mikäli on 
tiedossa ennakkoon ilmoitettua viikonloppukäyt
töä. Ilmoitukset: Harri Tyni puh 040 593 9556. 
Hyppyrimäkien K74, K50 ja K30 alamäet kunnos-
tetaan koneellisesti tarpeen mukaan (satanut lunta 
yli 3 cm), kuitenkin enintään 1 kerta / pv, siten että 
mäet ovat hyppykunnossa noin kello 10.00. Vauh-
timäet kunnostetaan samanaikaisesti 1 kerta / pv 
klo 7.00 – 12.00. 
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4. TALVIREITIT
Kävelijöille, lumikenkäilijöille ja läski-
pyöräilijöille tarkoitettujen Siikavaaran ja 
Kikarilammen talvireittien kunnostus aloi-
tetaan, kun lumimäärä sen mahdollistaa. 
Reittien avaamisesta tiedotetaan myöhem-
min. Kunnan toimesta talvireittejä kunnos-
tetaan muiden töiden lomassa ja ainoastaan 
arkipäivisin, joten runsas lumentulo yms 
voi aiheuttaa käyttökatkoksia. 

YLEISTÄ LIIKUNTAPAIKKOJEN 
KÄYTÖSTÄ JA KUNNOSTUKSESTA
Runsas lumentulo hidastaa liikuntapaikkojen kunnos-
tamista ja saattaa pahimmillaan estää niiden käytön 
kokonaan etenkin viikonloppuisin. Mikäli pakkasta on 
– 23 tai enemmän, liikuntapaikkoja ei kunnosteta.
 Joulun aikana jouluaattona 24.12. ja joulu
päivänä 25.12. ei ole kunnostusta.
 Tapaninpäivänä 26.12. ladut ja luistelualueet 
kunnostetaan.
 Kilpailuja ja leirityksiä (esim. hiihtokilpailut, 
mäkihyppykilpailut, leiritykset) varten liikunta
paikkojen kunnostuksista on sovittava tapaus
kohtaisesti erikseen. Tapahtuman järjestäjän 
tulee ottaa yhteys kunnan tekniseen palveluun 
vähintään 3 viikkoa ennen tapahtumaa / leiriä.  
Em. yhteydenotot tulee tehdä virka-aikana maaraken-
nusinsinöörille, puh. 0400 126 455 tai sähkö postilla  
lari.heikkinen@taivalkoski.fi tai taival kos ki.tek
ninenltk@taivalkoski.fi. 
 Yhteisen turvallisuuden vuoksi muistutamme, 
että kunnostettuja liikuntapaikkoja saa käyttää ai
noastaan osoitettuun lajiin, esimerkiksi pulk kailu 
hiihtoladuilla ja mäkimontussa on kielletty. Lii
kuntapaikkojen käyttöön ja turvallisuuteen liitty
viä ohjetauluja ja ajankohtaisia koronaohjeita on 
noudatettava.
 Liikuntapaikoilla ilmenevistä vaarapaikoista 
(joista voi aiheutua loukkaantuminen) tulee mahdolli-
suuksien mukaan varoittaa muita liikunnanharrastajia 
sekä ilmoittaa välittömästi kunnan kiinteistöpäivystä-
jälle numeroon 0400 126 452. 
 Kyläseurat ym. rekisteröidyt yhdistykset voivat ha-
kea tekniseltä lautakunnalta avustusta latujen ja luis
telualueiden kunnossapitoon.
 Lisätietoja liikunta paikkojen kunnossa- 
pidosta antaa maa rakennusinsinööri  
puh. 0400 126 455. 

SÄÄNNÖT KOIRAN 
KANSSA HIIHTÄJILLE 
TAIVALKOSKEN  
VALAISTULLA LATU-URALLA JA 
PAHKAKURUN LATU-URALLA: 
• KOIRAN KANSSA ON LUPA HIIHTÄÄ  

SEURAAVILLA LATUURILLA  
SEURAAVINA AJANKOHTINA 

• VALAISTU LATU KLO 18.00 – 05.00 
(huom. valot sammuvat klo 22.00)

• PAHKAKURUN LATUURA  
YMPÄRI VUOROKAUDEN

• KIERTOSUUNTA SAMA KUIN HIIHDOSSA
• yksisuuntaisilla latuosuuksilla  

tulee käyttää uran vasenta reunaa ja  
kaksisuuntaisilla keskikohtaa  
(perinteisen latua ei saa käyttää)

• KOIRA ON KÄYTETTÄVÄ TARPEILLAAN 
ENNEN LATUURALLE MENOA

• mahdolliset jätökset on korjattava heti pois 
latu-uralta

• KOIRIEN ON OLTAVA TERVEITÄ JA  
ROKOTUKSET KUNNOSSA

• KOIRA ON PIDETTÄVÄ KYTKETTYNÄ  
KAIKISSA OLOSUHTEISSA

• KOIRALLA TULEE OLLA VETO VALJAAT JA 
HIIHTÄJÄLLÄ VETOVYÖ 

• TALUTUSHIHNAN TAI FLEXIN KANSSA  
EI SAA HIIHTÄÄ

• KISALADUILLA JA KISOJEN AIKAAN  
KOIRAHIIHTO ON KIELLETTY

• KICKSPARK / POTKURI / REKI  
EIVÄT OLE SALLITTUJA

•	 OTA	HUOMIOON	MUUT	HIIHTÄJÄT
• ohitustilanteessa ilmoita  

ohitettavalle hyvissä ajoin
(Tekninen lautakunta 15.12.2021)

MELONTAKESKUKSEN AVANTO UINTI-
PAIKKA EI OLE KÄYTÖSSÄ
Avantouintipaikan ylläpitoyhteistyöstä on 3.1.2022 al-
kaen sovittu Taivalkeitaan kanssa. Avanto on käytössä 
rajattuina aikoina, pääsääntöisesti viikonloppu- ja loma-
kausikäyttö ei ole mahdollista. 
 Tarkemmat aika- ja maksutiedustelut: Kari Luukko-
nen puh. ja WhatsApp 040 730 7642. Osoite Jokijärven-
tie 20, kausimaksu 20 euroa.


