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• Kaikilla latu-urilla on vapaan ja perinteisen ladut.
		 Perinteisen hiihdossa käytä kulkusuuntaan nähden
		 oikeanpuoleista latua. Kilpailujen yhteydessä voi
olla poikkeuksia hiihtosuuntiin.

Vakiintuneet latujen nimet ja pituudet
• Urheilutie-Kuulammen lenkki 5,5 km
• Taivalvaaran ylälenkki 1 km
• Ampumaradan latu, Urheilutieltä 14,5 km, hiihtokeskuksesta 10 km
• Pahkakurun  latu, Urheilutieltä 25 km, Hiihtokeskuksesta 20,5 km
Valaistujen latuosuuksien valot
• illalla syttyvät hämäräkytkimellä ja sammuvat klo 22:00
• aamulla syttyvät klo 6:00 ja sammuvat hämäräkytkimellä.

• Alueella on myös tarpeen mukaan kunnostettavia
		 kilpalatuja ja muuta tapahtumatoimintaa. Toiminnan aiheuttamat poikkeukset merkitään
		maastoon
• Koirien vieminen kunnostetuille latu-urille on kielletty (Järjestyslaki 4 luku 14§).
• Muulla tavoin kuin suksilla liikkuminen latu-uralla
tulee tapahtua latu-uran reunassa ja on kiellettyä
		 mikäli siitä jää jälkiä.

Latukartat: taivalkoski.karttatiimi.fi
LADUT KUNNOSTETAAN SEURAAVASTI:
Arkipäivisin ma — pe

Viikonloppuisin la — su

Kunnostus aloitetaan klo 7:00 seuraavasti:
    1) Valaistu 5,5 km:n latu.
    2) Tarpeen mukaan 15 km:n ja 25 km:n   
         latu sekä Taivalvaaran monitoimireitin
         latu (laskettelurinteiden kunnostuksen
jälkeen).

Kunnostetaan tarpeen mukaan, kuitenkin
enintään 1 krt/päivä.
    1) 5,5 km:n latu klo 10:00 mennessä
    2) 15 km:n ja 25 km:n ja   
        Monitoimireitin latu tämän jälkeen.
   Vähäisen lumisateen (lumen
   sademäärä alle n. 3 cm) jälkeen ei
   15 — 25 km:n latuja viikonloppuisin
   välttämättä kunnosteta.

Latuja ei kunnosteta
       • jos pakkasta on -23 oC tai enemmän eikä
       • jouluaattona ja joulupäivänä 24.-25.12.
Runsas lumentulo hidastaa tai jopa estää latujen kunnossapitoa, etenkin viikonloppuisin.
Kilpailut laduilla, hyppyrimäessä ja laskettelurinteissä voivat aiheuttaa muutoksia
kunnostusjärjestykseen, hiihtosuuntiin ja käytettävissä oleviin latuihin.

• Vapaan hiihdossa vältäthän polkemasta perintei		 sen latua.
Latu-urilla ovat täysin omalla vastuulla:
• kilpalatu-urien käyttö ja
• valaisemattomien latuosuuksien käyttö hämärän/
		 pimeän aikaan.
Taivalkosken kunta   seuraa latujen käyttöturvallisuutta
säännöllisten kunnostusten yhteydessä. Sääolosuhteet,
eläimet, asiaton käyttö ym voivat aiheuttaa vaarapaikkoja, joista tulee mahdollisuuksien mukaan varoittaa
muita käyttäjiä sekä ilmoittaa välittömästi kunnan
kiinteistöpäivystäjälle, puh. 0400 126 452.
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