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himosjamsaulkoilureitisto.com



Miksi maanomistaja info?
Aikataulu:
17:30 Tilaisuuden aikataulu, esittäytyminen ja käytännön ohjeet
17:45 Hankkeen esittely
18:40 Vapaata keskustelua
18:55 Miten hanke jatkuu
19:00 Tilaisuus päättyy

Tervetuloa



• Henkilöesittelyt
• Antti Mäkinen Jämsän kaupunki
• Teijo Taipale Jämsän kaupunki
• Ville-Pekka Lappalainen WSP Finland

Tervetuloa



• Opastettu ja ylläpidetty ulkoilureitistö, joka
täydentää Himos-Jämsä alueen nykyistä
tarjontaa
• Polkuja, ei rakennettuja hiihtobaanoja

Hankkeen esittely - Mitä



• Monipuolistaa alueen ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia
• Madaltaa kynnystä lähteä luontoon
• Laatu, jatkuvuus, saavutettavuus, turvallisuus
• Matkailun ja palveluiden kehittäminen, osa kehittämissuunnitelmaa
• Tukee paikallista elinkeinoa
• Minimoidaan haitat maa- ja metsätaloudelle

Hankkeen esittely – Miksi?



Hankkeen esittely – Milloin?



• Jokamiehen oikeudet eivät riitä
• Ulkoilureittitoimitus
• ELY-keskuksen vahvistamalla päätöksellä
• Voimassa olevan yleis- tai asemankaavan perusteella
• Sopimusmenettelyllä

Hankkeen esittely – Miten?



Kohteet



Ulkoilureitin perustamiseksi on laadittava ja vahvistettava ulkoilureittisuunnitelma sekä pidettävä paikalla
ulkoilureittitoimitus

• Ulkoilureittisuunnitelma laaditaan kunnan toimesta

• Ulkoilureittisuunnitelman vahvistaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

• Kun ulkoilureittisuunnitelma on vahvistettu lainvoimaisella päätöksellä, hakee kunta ulkoilureittitoimitusta
Maanmittauslaitokselta

• Kunta voi hakea ulkoilureittitoimitusta myös ilman vahvistettua ulkoilureittisuunnitelmaa, mikäli linjaukselle on
maanomistajan suostumus tai voimassa olevan yleis- tai asemakaava

• Ulkoilureittitoimituksessa määrätään maanomistajille maksettavista korvauksista. Toimituskustannuksista ja
korvauksista vastaa kunta.

• Kun ulkoilureittitoimitus on saanut lainvoiman ja korvaus maanomistajalle tai haltijalle on suoritettu, ulkoilureitin
pitäjällä on oikeus ottaa reittiin kuuluva alue haltuunsa

• Ulkoilureitin pitäminen, johon kuuluu reitin tekeminen ja kunnossapito, on kunnan asia.

Ulkoilureittitoimitus – Ulkoilulaki 1973/606



• Reitille selkeä tarve
• Kohteen saavuttaminen (paikka, luonto- tai kulttuurikohde)
• Reitin oltava vetovoimainen
• Olemassa oleva polku on paras!
• Tavoitteena monipuoliset reitit

Reitin sijainti ja tavoiteltava reittityyppi





• Nykyiset ja uudet taukopaikat
• Jätehuolto
• Käymälät
• Pysäköintialueet

Taukopaikat ja muut rakenteet



• Opaskartat, reittiviitat
• Sähköinen aineisto
• Luonto- ja kulttuurikohteiden esittely
• Metsätyyppien ja metsänhoitotoimien esittely

Opastus



• Ulkoilureitin pitäminen, johon kuuluu reitin tekeminen ja
kunnossapito, on kunnan asiana
• Himos-Jämsä reitistöpooli
• Pienyrittäjät ja seurat tekevät kunnossapitoa
• Laatu, turvallisuus ja luonto

Ylläpito



• Suorat hyödyt
• Vähentää liikkumista ei toivotuilla alueilla/poluilla
• Liikkuminen keskittyy merkityille reiteille

• Haitat
• Kiinteistölle muodostuu rasite
• Liikkuminen lisääntyy

• Sallittua
• Kunta määrittelee millä reitillä saa liikkua
• Maa- ja metsätalous

• Ei sallittua
• Reitin rikkominen ja tukkiminen

Vaikutukset



Keskustelua



• Ma 17.1.2022  - Työpaja 1 sidosryhmille
• Maaliskuu -22, vaihtoehtojen kommentointi ja kysely

Miten hanke jatkuu?

Palaute ja yhteydenotot:
Antti Mäkinen
antti.makinen@jamsa.fi

p. 040 756 1240

himosjamsaulkoilureitisto.com


