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Johdanto 
 

Olostunturin alueelle on laadittu ulkoilulain mukainen ulkoilureittisuunnitelma. Tämän 
ulkoilureittisuunnitelman tarkoitus on johtaa reittitoimituksiin alla olevien reittisuunnitelmien 
mukaisesti. Suunnitelman reitit koostuvat kolmesta ympyräreitistä ja tarvittavista yhdysreiteistä. 

Ulkoilulaki mahdollistaa ulkoilureitin perustamisen kiinteistön kautta kulkevaksi, mikäli se on 
yleisen ulkoilutoiminnan kannalta tärkeää eikä siitä aiheudu kiinteistölle huomattavasti haittaa. 
Ulkoilureitin perustamiseksi on laadittava ja vahvistettava ulkoilureittisuunnitelma sekä pidettävä 
paikalla ulkoilureittitoimitus. Maan käyttöoikeuden luovuttamisesta ulkoilureittiä varten sekä 
vahingoista ja haitoista maksetaan korvaus maanomistajalle. 

 

Ulkoilulaki 
 

1. luku: Ulkoilureitit 

1 §  

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

Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja 
virkistymistä varten tarvittavat alueet. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan vastaavasti alueen luovuttamiseen maalta 
käytettäväksi vesillä liikkujien lepo- ja virkistyspaikkana. 

Mitä tässä laissa säädetään kiinteistöstä, sovelletaan myös kiinteistörekisteriin 
merkitsemättömään maa-alueeseen. 

2 § 

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

Ulkoilureitin pitäminen, johon kuuluu reitin tekeminen ja kunnossapito, on kunnan asiana. Kunta 
voi uskoa tehtävän sopivaksi katsotulle yhteisölle. (30.12.1996/1270) 

Valtion maalle, jolla ulkoilun kannalta on yleinen merkitys, voidaan perustaa ulkoilureitti. Tällaisen 
ulkoilureitin pitäminen on valtion asiana, jollei valtion suostumuksella ole 
ulkoilureittitoimituksessa toisin määrätty. 

3 § 

Ulkoilureittisuunnitelma laaditaan kunnan toimesta ja on suunnitelmassa osoitettava reitin kulku 
ja 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut liitännäisalueet niin, että ne voidaan suunnitelman perusteella 
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tarvittaessa merkitä maastoon. Suunnitelmassa on myös mainittava ne kiinteistöt, joiden alueen 
kautta reitti tulisi kulkemaan. 

Ulkoilureittisuunnitelmassa on mainittava, mihin ulkoiluun liittyvään kulkemiseen reitti on 
tarkoitettu. 

3 a § (28.6.1993/618) 

Ulkoilureitti on suunniteltava siten, ettei sen tekemisestä ja käyttämisestä aiheudu merkittävää 
riistaeläinten elinolosuhteiden turmeltumista tai huomattavaa häiriötä riistan lisääntymiselle. 

4 § (22.12.2009/1572) 

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 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa pidettävä suunnitelma nähtävänä 14 päivän 
aikana. Muistutukset suunnitelmaa vastaan on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
osoitettuina toimitettava asianomaiselle kunnalliselle viranomaiselle 30 päivän kuluessa 
suunnitelman nähtävänä olon päättymisestä lukien. Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä 
muistutusten tekemistavasta ja -ajasta on kunnan kustannuksellaan kuulutettava siinä 
järjestyksessä kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi. Lisäksi on, jos se 
hankaluudetta voi tapahtua, suunnitelman nähtäväksi panemisesta erikseen ilmoitettava 
maanomistajille ja poronhoitoalueella paikalliselle paliskunnalle, joiden alueen kautta reitti tulisi 
kulkemaan. 

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

5 § 

Kun ulkoilureittisuunnitelma on vahvistettu lainvoimaisella päätöksellä, on kunnan haettava 
määräystä ulkoilureittitoimitukseen kirjallisesti Maanmittauslaitokselta vuoden kuluessa siitä 
lukien, kun päätös on saanut lainvoiman. Hakemukseen on liitettävä ulkoilureittisuunnitelma. 
(13.12.2013/921) 

Ulkoilureittitoimituksen kustannukset on ulkoilureitin pitäjän suoritettava. 

6 § (22.7.2011/919) 

Ulkoilureittitoimituksen toimitusmiehiin sovelletaan, mitä yksityisistä teistä annetun lain 
(358/1962)mukaisen tietoimituksen toimitusmiehistä säädetään. 

7 § 

Ulkoilureittitoimituksessa on määrättävä ulkoilureittisuunnitelman perusteella ja tarvittaessa 
kunnan osoituksen mukaan alueen rajat, laadittava alueesta kartta ja selitelmä sekä merkittävä 
niiltä osin, kuin harkitaan tarpeelliseksi, ulkoilureitin kulku ja rajat maastoon. Alueella oleva kiinteä 
omaisuus jää kunnan haltuun, jollei toimituksessa toisin määrätä Toimituksessa on myös 
määrättävä reitillä olevaan aitaan tehtävästä portista veräjästä tai muusta laitteesta. 
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Ulkoilureittitoimituksessa on määrättävä korvausten suorittamisesta. 

Jos ulkoilureitin käytöstä aiheutuva haitta nousee oleellisesti suuremmaksi kuin 
ulkoilureittitoimituksessa käytettävissä olleiden tietojen perusteella on voitu arvioida, voidaan 
uudessa ulkoilureittitoimituksessa määrätä maksettavaksi lisäkorvaus. Määräystä toimitukseen voi 
hakea myös alueen omistaja Maanmittauslaitokselta. Tässä tarkoitetun toimituksen kustannukset 
voidaan toimituksessa määrätä osittain tai kokonaan alueen omistajan maksettavaksi. 

8 § 

Maan käyttöoikeuden luovuttamisesta ulkoilureittiä varten sekä vahingosta tai haitasta, jota 
muutoin aiheutuu alueen omistajalle tai haltijalle tahi paikalliselle paliskunnalle ulkoilureitin 
pitämisestä ja käyttämisestä, suoritetaan korvaus. Korvaus suoritetaan kertakaikkisena tai 
määräaikaisena. 

Korvauksen määräämiseen ja suorittamiseen sovelletaan muutoin, mitä 
yksityistielaissa (560/2018) tarkoitetuista korvauksista säädetään. (13.7.2018/564) 

9 § 

Kun ulkoilureittitoimitus on saanut lainvoiman ja korvaus maanomistajalle tai haltijalle on 
suoritettu, ulkoilureitin pitäjällä on oikeus ottaa reittiin kuuluva alue haltuunsa. Haltuun otetulta 
alueelta saadaan tarvittaessa poistaa puita ja pensaita sekä muut ulkoilureitin pitämistä haittaavat 
luonnonesteet. 

Tarvittaessa on ulkoilureitin pitäjän toimesta ja kustannuksella tehtävä ja pidettävä kunnossa 
reitillä olevaan aitaan sellainen portti, veräjä tai muu laite, ettei reitistä aiheudu haittaa kiinteistön 
tarkoituksenmukaiselle käyttämiselle. 

10 § 

Kunta voi antaa määräyksiä ja ohjeita ulkoilureitin käyttämisestä. 

11 § (22.12.2009/1572) 

Ulkoilureitin siirtämisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä ulkoilureitin tekemisestä säädetään. 
Siirtämisestä voi maan omistaja tehdä asianomaiselle kunnalle esityksen. Kunnan vastustaessa 
siirtämistä voi maanomistaja saattaa asian elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
ratkaistavaksi. 

12 § (22.12.2009/1572) 

Jollei ulkoilureitti tai sen osa olosuhteiden muututtua enää ole tarpeen yleistä ulkoilutoimintaa 
varten, voi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus siitä tai muusta erityisestä syystä kunnan tai 
maan omistajan hakemuksesta lakkauttaa ulkoilureitin tai sen osan. 

Ulkoilureitin tai sen osan tultua lakkautetuksi siirtyy reittiin kuulunut alue korvauksetta omistajan 
hallintaan. 
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on ulkoilureitin lakkauttamisesta ilmoitettava 
kiinteistörekisterin pitäjälle, jonka asiana on huolehtia siitä, että ulkoilureitin lakkauttamisesta 
tehdään tarpeelliset merkinnät kiinteistörekisteriin. 

13 § (5.2.1999/152) 

Milloin ulkoilureitti on otettu maankäyttöja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuun kaavaan 
taikka asianosaiset ovat sopineet alueen luovuttamisesta ulkoilureittiä varten, voidaan 
ulkoilureittitoimitus pitää noudattaen, mitä tässä luvussa säädetään, vaikkei 
ulkoilureittisuunnitelmaa ole tehty. 

14 § (22.12.2009/1572) 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi määrätä kunnan huolehtimaan toisen kunnan aluetta 
koskevan ulkoilureittisuunnitelman laatimisesta, sen vahvistamisen hakemisesta, määräyksen 
hakemisesta ulkoilureittitoimitukseen ja ulkoilureitin pitämisestä, jos asianomainen kunta on 
tähän suostunut. Reitistä johtuvien kustannusten ja korvausten jakamisesta kuntien kesken 
määrää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jolleivät kunnat ole asiasta sopineet. 

10 § (13.7.2018/564) 

Jos tästä laista ei muuta johdu, sovelletaan ulkoilureittitoimitukseen, mitä yksityistielain 
mukaisesta yksityistietoimituksesta säädetään. 

 

Reitin tarve ja hyöty 
 

Olostunturi sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Muonion keskustasta. Olos on tunnettu ulkoilualue, 
jonka pääasiallinen reittitarjonta painottuu talvilajeihin, kuten murtomaahiihto ja laskettelu. 
Olostunturi kohoaa yli 500 metrin korkeuteen merenpinnasta ja tunturin lakialueella on Struven 
ketjun piste sekä erikseen rajattu luonnonsuojelualue uhanalaiselle Karvamaksaruoholle. 
Tunturissa sijaitsee toiminnassa oleva laskettelukeskus, laaja murtomaahiihtoreitistö sekä viisi 
tuulivoimalaa. Alueella on vahvaa ympärivuotista matkailutoimintaa.  

Olostunturin alueella ei ole tällä hetkellä selkeää ulkoilijoita ohjaavaa kesäreitistöä. Tunturialueella 
risteää useita polkuja sekä kuntorata- ja talvireittipohjia, jotka eivät ole statukseltaan virallisia 
kesäreittejä. Saadun palautteen mukaan matkailijat eksyvät tai harhailevat Oloksen 
tunturimaastossa helposti. Harhailu sekä eksymiset muodostavat turvallisuusriskin, mutta 
aiheuttavat myös turhaa alueellista maaston kulumista ja harmitusta. Nykyisellään Oloksen 
ympäristöstä löytyy opasteviittoja pääosin talviliikkujia ohjaamaan. 

Muodostamalla Olostunturiin ulkoilureittisuunnitelman mukainen virallinen reitistö saadaan 
alueesta käyttäjäystävällinen ja turvallinen. Voimakkaan kesämatkailun kasvun myötä viralliset 
kesäreitit toimivat erinomaisina vetovoimatekijöinä.  

Uuden reitistön tavoite on toimia mahdollisuutena erityisesti matalan kynnyksen ulkoiluun. Tämä 
huomioidaan opasteiden, merkintöjen sekä reitin rakentamisen ja linjauksen osalta. Reittien 
vaativuusluokat painottuvat helppoon sekä keskivaativaan. Valmiit reittikokonaisuudet 
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muodostavat kolme rengasreittiä, joiden uudelle asemakaava-alueelle tuleva osuus jää 
ulkoilureittisuunnitelman ja -toimituksen toimenpiteiden ulkopuolelle (liite 4). Tähän 
ulkoilureittisuunnitelmaan sisällytetään myös Oloksen 3km ja ensilumen latupohjina käytetyt 
välilatu ja ylälenkki. Latupohjat ovat valmiiksi koneellisesti rakennettuja 6m leveitä ulkoilureitin 
pohjia. Uusi reitistö on yhdistetty Metsähallituksen hallinnoimaan kesäretkeilyreitistöön.  

 

Reitin tiedot ja kuvaus: Oloksen huippureitti 
 

Kohde: Olostunturi 

Ympyräreitin pituus: 6,2 km 

Reitin korkeuserometrit: 237 m 

Reitin korkein piste: 510 m mpy 

Vaativuusluokka: keskivaativa 

Reitin käyttäjäryhmät: kesäretkeily, maastopyöräily, tarvittaessa muu jokamiehenoikeuksin 
tapahtuva liikkuminen 

Suositeltu kiertosuunta: myötäpäivään (ei rajoitettu) 

 

Reitin lähtöpiste sijaitsee Lapland Hotels Oloksen edessä sijaitsevalla lähtöportilla. Reitin alkuun 
asennetaan infotaulu. Lähtöpisteen infotaulun sisällöstä ilmenee reitti kartalla kokonaisuudessaan 
ja reitin käyttäjän sijainti. Infotauluun lisätään tietoa retki- ja pyöräilyetiketistä sekä yleiset 
turvallisuutta koskevat säännökset.  

Ensimmäiset 800 metriä reitti kulkee leveää helppoa latupohjaa pitkin ja yhdistyy Olostunturin 
huipulle vievään huoltotiehen. Huoltotie on portilla suljettu. Huoltotie on leveää soratietä. Reitin 
avaaminen huoltotielle ei vaadi rakentamistoimenpiteitä. Ulkoilureitille asennetaan varoituskyltti 
mahdollisesta risteävästä autoliikenteestä sekä huoltotielle risteyksen molemmin puolin 
asennetaan ulkoilureitistä varoittava kyltti. 

Reitti jatkuu huoltotietä pitkin Olostunturin huipulle ja ohittaa Struven ketjun pisteen sekä 
Karvamaksaruohon suojelualueen. Luonnonsuojelualueen turvaamiseksi asennetaan tarvittaessa 
liikkumista rajoittavia kylttejä. Reitille asennettavista panoraamamaisematauluista ensimmäinen 
asennetaan reilun yhden kilometrin kohdalle Kulkijan ristin yhteyteen. Maisemataulujen yhteyteen 
asennetaan näköalapenkit. Maisematauluja sekä näköalapenkkejä asennetaan yhteensä neljä 
kappaletta. 

Huoltotietä pitkin kulkeva reitti ohittaa tuulimyllyalueen. Reitti poistuu hiekkatieltä uudelle 
polkuosuudelle noin 2,8 km kohdalla. Uutta polkua rakennetaan noin 300 metriä. Uuden 
polkuosuuden avulla yhdistetään Olostunturin huipun huoltotie sekä alempana kulkeva kuntorata. 
Polku rakennetaan sorastamalla hankalakulkuisimmat kohdat. Valmiin rakennetun polun leveys on 
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noin yksi metri. Rakentamiseen käytetään pohjalle karkeaa kivimursketta ja polku viimeistellään 
ohuella kivituhkakerroksella. Kosteimmissa kohdissa käytetään tarvittaessa suodatinkangasta. 

Uuden rakennetun polkuosuuden jälkeen reitti jatkuu leveää kuntoradan pohjaa. Kuntorata 
mutkittelee Olostunturin pohjoislaitaa kohti matkailukeskusta ja laskeutuu tiepohjaa pitkin 
rinnealueen länsipuolelta takaisin lähtöpisteeseen.   

 

Reitin käyttö ja ylläpito 
 

Olostunturin huippureitti toimii kokonaisuutena kesäajan patikointi- ja maastopyöräreittinä. 
Talvikaudella alkuosa huippureitistä toimii hiihtolatuna maisemareitin kierroksella.  

Reitin ylläpidosta vastaa Muonion kunta. Reitin osalta tehdään vuosittaiset tarkastukset erityisesti 
valumavesien aiheuttamien vaurioiden sekä kaatuneiden puiden osalta. Korjaustoimenpiteet 
tehdään aina käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi ja mahdollisista poikkeavaisuuksista 
ilmoitetaan heti niitä havaittaessa.  

 

Reitin rakentaminen ja rakennelmat 
 

- Lähtöpaikka infotaulu  
- Opasteviitat 
- Varoitus- ja muut merkit  
- Maalimerkit puihin ja kiviin  
- Panoraamataulut  
- Maisemapenkit  
- Polkurakentaminen uudelle osuudelle 

 

Lähtöpaikka ja infotaulu 
 

Lähtöpaikalle asennetaan infotaulu. Tauluista ilmenee selkeästi lähtöpaikan sijainti kartalla, 
viralliset kesäreitit sekä muut lähialueen reitit.  Karttakuvan lisäksi tauluihin lisätään riittävän 
kattava informaatio turvallisuudesta sekä ohjeet, kuinka toimia hätätilanteessa. Infotaulussa on 
esillä retkeilyn -ja maastopyöräilyn etikettisäännöt. Infotaulu asennetaan alueelle kiinteästi ja 
sijoitetaan niin, että se ei estä talven huoltotoimenpiteitä alueella.  
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Opasteviitat 
 

Opasteviittoina käytetään Muonion kunnan käytössä olevaa ruskeaa opasteviittaa. Opasteviitoista 
ilmenee selkeästi kohteet sekä jäljellä oleva kilometrimäärä. Opasteviitan pohjaväri on ruskea ja 
viittoihin lisätään standardin mukaiset ulkoilun ja liikunnan merkit.  

 

Varoitus- ja muut kyltit 
 

Reitille asennetaan turvallisuutta lisäävät varoituskyltit sekä huomiokyltit. Varoituskyltit 
asennetaan antamaan ennakkovaroitus reitin yhdistyessä Oloksen huipulle kulkevaan 
huoltotiehen kuin myös tarpeellisiin paikkoihin vauhdikkaisiin laskuihin tai käännöksiin. 
Varoituskylteillä pystytään antamaan tarpeellinen sekä riittävä ennakkovaroitus autoilijoille sekä 
reitin käyttäjille.  

Huomiokyltit osoittavat reitin käyttäjille maisema- ja levähdyspaikat. Kyltit asennetaan jokaiseen 
pisteeseen mihin on rakennettu panoraamataulu sekä maisemapenkit.   

 

Reitin maalimerkit 
 

Reittimerkinnät tehdään koko reitin mitalta maalimerkkauksin. Maalimerkit tehdään oranssilla 
spraymaalilla puihin ja tarvittaessa kiviin. Maalimerkit tehdään alle 50 metrin välein ja tarvittaessa 
lisätään maalattuja merkkikeppejä avotunturialueelle.   

 

Polkurakentaminen 
 

Uutta polkua rakennetaan reittisuunnitelman mukaisesti noin 400 metrin matkalta. Uusi 
polkuosuus rakennetaan sorastamalla. Ennen sorastamista pintamaata poistetaan noin metrin 
leveydeltä sekä kivikkoisilla alueilla tehdään tarpeen mukaan kivirakentamista.  

Pohjalle asennetaan karkea kivimurske (0–31 mm) ja pinta viimeistellään ohuella kerroksella 
kivituhkaa (0–5 mm). Kovan maapohjan ansiosta suodatinkangasta ei tarvitse asentaa. Sorastuksen 
aikana tehdään tarvittavat kallistukset valumavesien ohjaamiseen.  
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4 

Karttaliite 1: Oloksen huippureitti 
 

  

Kuva 1 Karttaliite Oloksen huippureitti 
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Reitin tiedot ja kuvaus: Oloksen maisemareitti 
 

Kohde: Olostunturi 

Ympyräreitin pituus: 7,0 km 

Reitin korkeuserometrit: 197 m 

Reitin korkein piste: 435 m mpy 

Vaativuusluokka: helppo 

Suositeltu kiertosuunta: myötäpäivään (kts. tarkemmat määritelmät Reitin käyttö ja ylläpito) 

Reitin käyttäjäryhmät: retkeily, maastopyöräily, murtomaahiihto, tarvittaessa muu 
jokamiehenoikeuksin tapahtuva liikkuminen 

Reitin lähtöpiste sijaitsee Lapland Hotels Oloksen edessä sijaitsevalla lähtöportilla. Reitin alkuun 
asennetaan infotaulu. Lähtöpisteen infotaulun sisällöstä ilmenee reitti kartalla kokonaisuudessaan 
ja reitin käyttäjän sijainti. Infotauluun lisätään tietoa retki- ja pyöräilyetiketistä sekä yleiset 
turvallisuutta koskevat säännökset.  

Reitti laskeutuu laskettelukeskuksen hissin ala-asemalle ja kiertää aseman pohjoispuolelta kohti 
metsää. Asemalta noin 600 metrin jälkeen reitti ylittää Olostunturin huipulle menevän huoltotien 
sekä erkanee Oloksen huippureitistä. Huippureitti jatkaa huoltotietä pitkin ylös Olostunturin 
huipulle. Maisemareitti ylittää huoltotien ja jatkuu metsässä. Reittipohja on leveää latupohjaa, 
mutta reittiprofiili on voimakkaasti nouseva. Ensimmäisen 1,5 km matkalla nousumetrejä tulee yli 
sata, minkä jälkeen reitti siirtyy kulkemaan ihan puurajan tuntumaan.  

Puurajan tuntumassa reittiprofiili helpottuu ja reitti lähtee kiertämään Olostunturia. Noin 3,3 km 
kohdalla reitti kulkee retkeilyrakenteiden kautta. Reitin varrelle rakennetaan uusi ympärivuotisesti 
palveleva umpikota. Lisäksi kodan yhteyteen rakennetaan uusi kuivakäymälä ja puuvarasto.  

Reitti kiertää Olostunturin ja risteää Oloksen huippureitin kanssa toistamiseen noin 4,5 kilometrin 
kohdalla. Maisemareitti jatkaa kulkusuuntaan vasemmalle kuntoradan pohjaa ampumaradalle. 
Ampumaradan rakennuksien takaa reitti laskeutuu Olostunturin keskukseen ja takaisin 
lähtöpisteeseen. 

Reittipohja koostuu kokonaisuudessa valmiista koneellisesti rakennetuista leveistä kuntoradan 
pohjista. Kuntoradan pohjat vaihtelevat hiekka- ja metsämaan välillä sekä lähempänä Oloksen 
keskusta reittipohja koostuu osittain puupurusta.  

 

Reitin käyttö ja ylläpito 
 

Maisemareitti toimii kokonaisuutena kesäajan patikointi- ja maastopyöräreittinä. Talvikauden ajan 
reitti palvelee yhteiskäyttöreittinä hiihtäjien, patikoijien sekä talvipyöräilijöiden kesken. 
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Talvikaudella kiertosuunta on rajattu kuljettavaksi ainoastaan myötäpäivään. Kesäkaudella 
rajoitusta ei ole.  

Reitin ylläpidosta vastaa Muonion kunta. Reitin osalta tehdään vuosittaiset tarkastukset erityisesti 
valumavesien aiheuttamien vaurioiden sekä kaatuneiden puiden osalta. Korjaustoimenpiteet 
tehdään aina käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi ja mahdollisista poikkeavaisuuksista 
ilmoitetaan heti niitä havaittaessa.  

 

Reitin rakentaminen ja rakennelmat 
 

- Lähtöpaikka infotaulu  
- Opasteviitat 
- Varoitus- ja muut merkit  
- Maalimerkit puihin ja kiviin  

 

Lähtöpaikka ja infotaulu 
 

Lähtöpaikalle asennetaan infotaulu. Tauluista ilmenee selkeästi lähtöpaikan sijainti kartalla, 
viralliset kesäreitit sekä muut lähialueen reitit. Karttakuvan lisäksi tauluihin lisätään riittävän 
kattava informaatio turvallisuudesta sekä ohjeet, kuinka toimia hätätilanteessa. Infotaulussa on 
esillä retkeilyn -ja maastopyöräilyn etikettisäännöt. Infotaulu asennetaan alueelle kiinteästi ja 
sijoitetaan niin, että se ei estä talven huoltotoimenpiteitä alueella.  

 

Opasteviitat 
 

Opasteviittoina käytetään Muonion kunnan käytössä olevaa ruskeaa opasteviittaa. Opasteviitoista 
ilmenee selkeästi kohteet sekä jäljellä oleva kilometrimäärä. Opasteviitan pohjaväri on ruskea ja 
viittoihin lisätään standardin mukaiset ulkoilun ja liikunnan merkit.  

 

Varoitus- ja muut kyltit 
 

Reitille asennetaan turvallisuutta lisäävät varoituskyltit. Varoituskyltit asennetaan antamaan 
ennakkovaroitus reitin yhdistyessä Oloksen huipulle kulkevaan huoltotiehen. Varoituskylttejä 
asennetaan tarvittaessa myös vauhdikkaisiin laskuihin ja risteyksiin. Varoituskylteillä pystytään 
antamaan tarpeellinen sekä riittävä ennakkovaroitus autoilijoille sekä reitin käyttäjille.  
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Reitin maalimerkit 
 

Reittimerkinnät tehdään koko reitin mitalta maalimerkkauksin. Maalimerkit tehdään oranssilla 
spraymaalilla puihin ja tarvittaessa kiviin. Maalimerkit tehdään alle 50 metrin välein.   
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Karttaliite 2: Oloksen maisemareitti 
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Reitin tiedot ja kuvaus: Oloksen kierto 
 

Kohde: Olostunturi 

Ympyräreitin pituus: 11,3 km 

Reitin korkeuserometrit: 235 m 

Reitin korkein piste: 371 m mpy 

Vaativuusluokka: helppo 

Reitin käyttäjäryhmät: kesäretkeily, maastopyöräily, murtomaahiihto, tarvittaessa muu 
jokamiehenoikeuksin tapahtuva liikkuminen 

Suositeltu kiertosuunta: ei määritelty 

 

Reitin lähtöpiste sijaitsee Lapland Hotels Oloksen edessä sijaitsevalla lähtöportilla. Reitin alkuun 
asennetaan infotaulu. Lähtöpisteen infotaulun sisällöstä ilmenee reitti kartalla kokonaisuudessaan 
ja reitin käyttäjän sijainti. Infotauluun lisätään tietoa retki- ja pyöräilyetiketistä sekä yleiset 
turvallisuutta koskevat säännökset. 

Reitti laskeutuu laskettelukeskuksen hissin ala-asemalle ja kiertää aseman pohjoispuolelta kohti 
Maijajärveä. Noin 600 metrin päässä hissiasemasta reitti ylittää Oloksen huipulle menevän 
huoltotien. Ulkoilureitille asennetaan varoituskyltti mahdollisesta risteävästä autoliikenteestä sekä 
huoltotielle risteyksen molemmin puolin asennetaan ulkoilureitistä varoittava kyltti. 

Huoltotien jälkeen reitti kulkee leveää kuntoradan pohjaa kohti Tunturijärveä. Huoltotien ja 
Tunturijärven välinen osuus on helppoa metsämaapohjaista uraa. Tunturijärvellä reitiltä voi tehdä 
halutessaan piston avolaavulle, joka sijaitsee noin 100 metrin päässe reitiltä. Laavulle on opasteet. 
Tunturijärven laavua ylläpitää Metsähallituksen luontopalvelut.  

Reitti kiertää Tunturijärven itäpuolelta ja alkaa kaartamaan Olostunturin eteläpuolelle. Reittipohja 
on helppoa leveää kuntoradan pohjaa, joka ei nykyisellään vaadi korjaustoimenpiteitä. 
Olostunturin eteläpuolella reitti ohittaa Olosvuoman laavun. Kesäaikaan laavulle on pistoreitti ja 
talviaikaan reitti kulkee laavun ohitse. Laavu kunnostetaan ja alueelle tehdään uusi puuvarasto ja 
kuivakäymälä. Laavun jälkeen reitti nousee hieman voimakkaammin Olostunturin länsipuolelle. 
Länsipuolelta reitti laskeutuu Oloksen asukasyhdistyksen ylläpitämälle laavulle. Laavulta leveä 
kuntoradan pohja kulkee loma-asuntojen ohi kohti lähtöpaikkaa.  

Reittipohja koostuu kokonaisuudessa valmiista koneellisesti rakennetuista leveistä kuntoradan 
pohjista. Kuntoradan pohjat vaihtelevat hiekka- ja metsämaan välillä sekä lähempänä Oloksen 
keskusta reittipohja koostuu osittain puupurusta. 

Oloksen kiertoreittiin on sisällytetty myös Olos3 ja ensilumen aikana käytettävät välilatu ja 
ylälenkki. 
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Reitin käyttö ja ylläpito 
 

Oloksen kiertoreitti toimii kokonaisuutena kesäajan patikointi- ja maastopyöräreittinä. 
Talvikauden ajan reitti palvelee murtomaahiihtäjiä.  

Reitin ylläpidosta vastaa Muonion kunta. Reitin osalta tehdään vuosittaiset tarkastukset erityisesti 
valumavesien aiheuttamien vaurioiden sekä kaatuneiden puiden osalta. Korjaustoimenpiteet 
tehdään aina käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi ja mahdollisista poikkeavaisuuksista 
ilmoitetaan heti niitä havaittaessa.  

 

Reitin rakentaminen ja rakennelmat 
 

- Lähtöpaikka infotaulu  
- Opasteviitat 
- Varoitus- ja muut merkit  
- Maalimerkit puihin ja kiviin  

 

Lähtöpaikka ja infotaulu 
 

Lähtöpaikalle asennetaan infotaulu. Tauluista ilmenee selkeästi lähtöpaikan sijainti kartalla, 
viralliset kesäreitit sekä muut lähialueen reitit. Karttakuvan lisäksi tauluihin lisätään riittävän 
kattava informaatio turvallisuudesta sekä ohjeet, kuinka toimia hätätilanteessa. Infotaulussa on 
esillä retkeilyn -ja maastopyöräilyn etikettisäännöt. Infotaulu asennetaan alueelle kiinteästi ja 
sijoitetaan niin, että se ei estä talven huoltotoimenpiteitä alueella.  

 

Opasteviitat 
 

Opasteviittoina käytetään Muonion kunnan käytössä olevaa ruskeaa opasteviittaa. Opasteviitoista 
ilmenee selkeästi kohteet sekä jäljellä oleva kilometrimäärä. Opasteviitan pohjaväri on ruskea ja 
viittoihin lisätään standardin mukaiset ulkoilun ja liikunnan merkit.  

 

Varoitus- ja muut kyltit 
 

Reitille asennetaan turvallisuutta lisäävät varoituskyltit. Varoituskyltit asennetaan antamaan 
ennakkovaroitus reitin yhdistyessä Oloksen huipulle kulkevaan huoltotiehen. Varoituskylttejä 
asennetaan tarvittaessa myös vauhdikkaisiin laskuihin ja risteyksiin. Varoituskylteillä pystytään 
antamaan tarpeellinen sekä riittävä ennakkovaroitus autoilijoille sekä reitin käyttäjille.  
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Reitin maalimerkit 
 

Reittimerkinnät tehdään koko reitin mitalta maalimerkkauksin. Maalimerkit tehdään oranssilla 
spraymaalilla puihin ja tarvittaessa kiviin. Maalimerkit tehdään alle 50 metrin välein. 
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Karttaliite 3: Oloksen kiertoreitti 
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Maanomistajat 
 

Kiinteistötunnus: 498-893-11-1, Eteläinen valtionmaa 

Omistaja: Suomen Valtio, kaikki muut reittiosuudet lukuun ottamatta alla listattuja 

 

Kiinteistötunnus: 498-401-293-13, Hotelli Olos 

Omistaja: Kiinteistö Oy Hotelli Olos, 220m 

 

Kiinteistötunnus: 498-401-293-170, Kapustarinta 

Omistaja: Asunto Oy Kapustarinta, 49m 

 

Kiinteistötunnus: 498-401-293-151, Olosloisto 

Omistaja: Kiinteistö Oy Olosloisto Loma, 50m 

 

Kiinteistötunnus: 498-893-293-101-1, Olos 

Omistaja: Suomen Valtio/Metsähallitus, 106 m 
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Karttaliite 4: Ulkoilureittisuunnitelma 
Pienennös. Liite saatavilla oikeassa mittakaavassaan erillisenä pdf-tiedostona. 


