
Taivalkosken kunnan ylläpitämiä  
talvi liikuntapaikkoja hoidamme  
tulevana talvihoitokautena seuraavasti:

1. URHEILUTIEN 
JÄÄKIEKKOKAUKALO JA  
LUISTELUALUE SEKÄ 
ALAKOULUN KAUKALO 

Ma – pe: Alueiden kunnostus käynnistetään 
kello 7.00 siten, että käyttö voidaan aloittaa 
kello 8.45 alkaen. Arki-iltaisin alueita kunnos-
tetaan kello 20.00 saakka. Kenttiä voi käyttää 
kello 21.00 saakka, jolloin valot sammuvat.  
Arkipäivisin lumenaurauksen lisäksi kenttiä jää-
dytetään tarpeen mukaan. 

Päivisin kenttiä 
käyttävät pääosin kou-
lulaiset, mutta myös 
vapaaluistelijat voivat 
niitä käyttää vuoro-
jen välillä. Kenttien 
käyttövuorolistat ovat 
nähtävinä kaukalolla 
ja taivalkoski.fi/palve-
lut/liikunta. Kenttien 
käyttövuoroista päät-
tää kunnan vapaa-aika-
toimi.

Alakoulun kaukalo on varattu päivisin koulu-
liikuntaa varten.

La – su: Viikonloppuisin kaukalo ja kentät 
pidetään lumesta puhtaina (ei jäädytyksiä) kel-
lo 9.00 – 14.00 välisenä aikana ja kentät ovat käy-
tettävissä ko. aikana kuin myös niiden jälkeenkin 
kello 21.00 saakka.

2. HIIHTOLADUT 
JA TAIVALVAARAN 
LASKETTELURINTEET

Kuntohiihtolatukartta ja kunnostustietoa: tai-
valkoski.fi/palvelut/liikunta ja ladulle.fi 

Hiihtolatujen valot syttyvät klo 7.00 ja sam-
muvat klo 21.00. 

Ma – pe: Arkisin latujen kunnostus aloitetaan 
n. kello 7.00 siten, että ensin kunnostetaan va-
laistu 5,5 km:n latu. Seuraavaksi Taivalvaaran 
rinteiden aukiolopäivinä kunnostetaan laskette-
lurinteet siten, että niiden käyttö voidaan aloit-
taa kello 10.00. Tämän jälkeen kunnostetaan 
tarpeen mukaan Taivalvaaran monitoimireitti 
sekä 15 km:n ja 25 km:n ladut, josta Pahkakurun  
latuosuus (n. 10 km) kunnostetaan hiihtokuntoon 
vuodenvaihteen jälkeen. 

La – su: Viikonloppuisin suoritetaan kerran 
päivässä rinteiden kunnostus siten, että rinteet 
ovat käyttökunnossa kello 10.00 alkaen. Hiihto-
ladut kunnostetaan 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 sademäärä on alle 
n. 3 cm) ei 15 km:n – 25 km:n latuja välttämättä 
kunnosteta. 

Taivalvaaran alueella on myös ajoittain kun-
nostettavia kilpahiihtoon tarkoitettuja latupohjia. 
Ne ovat kunnostettuinakin vaativia hiihtää 
ja niiden kilpailutoiminnan ulkopuolinen 
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käyttö tapahtuu hiihtäjän omalla vastuulla. Sa-
moin on omalla vastuulla valaisemattomien la-
tuosuuksien käyttö hämärän / pimeän aikaan. 

Taivalvaaran hiihtomajan-, rinteiden ja hissien 
toiminnasta vastaa Komake Oy, yhteyshenkilö: 
Risto Tyni, puh. 0400 173 846. Hiihtokeskuksen 
aukioloajat: www.taivalvaara.fi/

3. TAIVALVAARAN 
HYPPYRIMÄET 

Arkisin hyppyrimäet 
kunnostetaan ke, to ja 
pe aamuisin kello 7.00 
alkaen ja mäet ovat 
käytettävissä sitä mu-
kaan kuin kunnostustyö 
edistyy. Mäkien kunnos-
tus lopetetaan kello 15.00. 

Viikonloppuisin mäet kunnostetaan, mi-
käli on tiedossa ennakkoon ilmoitettua vii-
konloppukäyttöä. Ilmoitukset: Risto Tyni, 
puh. 0400 173 846. Hyppyrimäkien K74, K50 ja 
K30 alamäet kunnostetaan koneellisesti tarpeen 
mukaan (satanut lunta yli 3 cm), kuitenkin enin-
tään 1 kerta / pv, siten että mäet ovat hyppykun-
nossa noin kello 10.00. Vauhtimäet kunnostetaan 
samanaikaisesti 1 kerta / pv klo 7.00 – 12.00. 

4. TALVIREITIT
Kävelijöille, lumikenkäilijöille 

ja läskipyöräilijöille tarkoitettujen 
Siikavaaran ja Kikarilammen talvi-
reittien kunnostus aloitetaan, kun lu-
mimäärä sen mahdollistaa. Reittien 
avaamisesta tiedotetaan myöhem-
min. Kunnan toimesta talvireittejä 
kunnostetaan muiden töiden lomas-
sa ja ainoastaan arkipäivisin, joten 
runsas lumentulo yms voi aiheuttaa 
käyttö katkoksia. 

5. AVANTOUINTIPAIKKA
Siikalammen uimarannan (Rantatie 7) 

avantouintipaikalla on lukitut pukuhuoneet 
naisille ja miehille. Pukuhuoneen avaimen saa 
käyttöön 20 euron kausimaksulla vapaa-aika-
toimesta puh. 040 533 9910 tai 040 834 0664. 

YLEISTÄ LIIKUNTA-
PAIKKOJEN KÄYTÖSTÄ JA 
KUNNOSTUKSESTA

Runsas lumentulo hidastaa liikuntapaikkojen 
kunnostamista ja saattaa pahimmillaan estää nii-
den käytön kokonaan etenkin viikonloppuisin. 
Mikäli pakkasta on –23 tai enemmän, liikunta-
paikkoja ei kunnosteta.

Joulun aikana jouluaattona 24.12. ja joulu-
päivänä 25.12 ei ole kunnostusta.

Tapaninpäivänä 26.12. ladut ja luistelu-
alueet 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. 
Yhteydenotot tulee tehdä virka-aikana yhdys-
kuntatekniikan päällikölle, puh. 0400 126 455 
tai sähköpostilla juha.tasala@taivalkoski.fi tai  
taivalkoski.tekninenltk@taivalkoski.fi. 

Yhteisen turvallisuuden vuoksi muistute-
taan, että kunnostettuja liikuntapaikkoja saa 
käyttää ainoastaan osoitettuun lajiin, esimer-
kiksi pulkkailu hiihtoladuilla ja mäkimontus-
sa on kielletty. Liikuntapaikkojen käyttöön ja 
turvallisuuteen liittyviä ohjetauluja ja ajan-
kohtaisia koronaohjeita on noudatettava.

Liikuntapaikoilla ilmenevistä vaarapaikois-
ta (joista voi aiheutua loukkaantuminen) tulee 
mahdollisuuksien mukaan varoittaa muita liikun-
nanharrastajia sekä ilmoittaa välittömästi kunnan 
kiinteistöpäivystäjälle numeroon 0400 126 452. 

Kyläseurat ym. rekisteröidyt yhdistykset voi-
vat hakea tekniseltä lautakunnalta avustusta la-
tujen ja luistelualueiden kunnossapitoon.

Lisätietoja liikuntapaikkojen kunnossapi-
dosta antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö 
puh. 0400 126 455. 


