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1.1.Kuntoreitit

Kemin kaupungin liikuntapalvelut ylläpitää kuntoreittejä eri kaupunginosissa.
Kuntoreittien pituudet ja vaativuudet vaihtelevat ja osa reiteistä on valaistu.
Kuntoreittien varsille on sijoitettu laavuja tauko ja virkistäytymispaikoiksi.
Kuntoreiteillä on kuntokirjat, joihin ulkoilija voi kirjata liikuntasuorituksensa.
Käyntimääriä ei kuitenkaan lasketa. Talvisin kuntoreitit toimivat hiihtolatuina. Juoksu
ja kävelyliikuntaan soveltuvilla kuntoreiteillä on kuntokirjaasema, kilometripylväät,
infotaulut ja opasteet sekä 1 kuntokeskus ,Takajärvellä.
Viimeisimpänä investointina on juuri valmistumassa ulkoilupolku
TakajärviKittilänjärvi: 2,3 km pituinen kävelyhiihtoreitti.

1.2. Hiihtoladut
Kunnostettavia latuja on kaikkiaan n. 100 km, josta valaistua vajaa 30 km ja meren
jäällä latuja on n. 30 km, jotka tunnetaan Aurinkolatuina.
Osasta reittejä on yhteydet naapurikuntiin Simoon ja Keminmaahan.
Pääsääntöisesti ladut kunnostetaan latutamppareilla, joka mahdollistaa myös luiste
luhiihdon.
Moottorikelkalla kunnostettavia latuja on n. kolmaosa latuverkostosta.
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Kemin kaupungin ylläpitämien hiihtolatujen sijainnit ja kunnossapitotiedot voi katsoa
liikunnan nettisivuilta 
liikuntapaikkapalvelusta

1.3. Aurinkoladut
Kemin kaupungin liikuntapalvelut kunnostaa talvisin Perämeren kimmeltäville lumilakeuksille
Aurinkoladut. Talviset Aurinkoladut Kemin edustan merialueella ovat muodostuneet
terveysliikuntaa harrastavien ihmisten suosikeiksi. Meren jäällä ja saaristossa risteilevien
Aurinkolatujen läheisyydessä sijaitsee useita laavuja. Reittien kuntokirjaasema sijaitsee
Selkäsaaren hiihtomajalla. Reittien varsilla on myös tauko ja laavupaikkoja.

1.4. Moottorikelkkareitit
Moottorikelkkareittejä Kemin alueella on kaikkiaan 27,5 km ja reitiltä on jatkoyhteydet
Simoon
ja Keminmaahan.
Myös kelkkareitin reaaliaikaista kunnossapitoa voi seurata samasta linkistä kuin hiihtolatujen
kunnostus.

2. Opasteet ja reittimerkinnät

Reittien lähtöpisteissä on infotaulu, johon on sijoitettu 
reittikartta
sekä 
ylläpitäjätiedot:
reitin nimi, paikka (osoite, koordinaatit), ylläpitäjän yhteystiedot, päivystyspuhelin
sekä hätänumero 112). Tauluja käytetään lisäksi muihin ajankohtaisiin
tiedottamisiin.
Reittiviitat paikannimineen, etäisyyksineen ja SFSsymboleineen ovat risteyksissä ja
lähtöpisteissä. Lisäksi erilaisia ohje ja varoitus ja kieltomerkkejä on sijoitettu
opasteisiin ja risteäville teille: esim. kävelykielto laduilla, moottokelkalla ajo kielto,
tien ylitys jne.

3. Kunnossapito
3.1. Organisaatio
Liikuntapalvelut toimii tilaajana ja Yhdyskuntatekniikka tuottajana
ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidossa. Kunnossapidosta on vuosittainen
palvelusopimus, jossa on määritelty reittien osalta kunnossapidon laatu
aikatauluineen. Asiakkaiden palaute tulee edelleen pääsääntöisesti
Liikuntatoimistoon. Koska Liikuntapalvelut on liikuntapaikkoja hallinnoiva taho, myös
reittien varustaminen kuuluu liikuntapalveluille.
Myös ulkoisia ostopalveluita on käytetty, pääsääntöisesti moottorikelkkareitin osalta.
Kelkkareitin talvikunnossapito on osoittautunut haasteelliseksi, liittyen riittävän
tiheään kunnostukseen sekä kaluston vaatimuksiin.
Naapurikuntien yhteistyötä on myös tehty talvikautena kunnossapidossa.

3.2. Tiedottaminen
Hiihtolatujen kunnossapidosta annetaan reaaliaikaista tietoa käyttäjille
Liikuntapaikkapalvelun
kautta, johon on linkki liikunnan nettisivuilla.

.
https://kunto.softroi.fi/LATUKEMI/

Kemin liikuntapalvelujen nettisivuilta asiakas saa tarpeellista tietoa reiteistä
tarkemmin:
http://www.kemi.fi/palvelut/liikuntapalvelut/
.
Viimeisimpänä tiedotuskanavana on otettu käyttöön sosiaalinen media.
Liikuntapalvelujen facebooksivut on avattu lokakuussa.
Myös asiakaspalautetta Liikuntatoimistoon voi antaa eri kanavia myöten, kuten mm.
sähköpostitse: 
liikunta@kemi.fi
Kiireellisen asiakaspalautteen voi antaa suoraan kunnossapidosta vastaavalle
Yhdyskuntatekniikalle puhelimitse:
Kemin ulkoliikuntapaikkojen päivystyspuhelin: 
040 867 7083.

4. Turvallisuus
Latuturvallisuus koostuu latujen suunnittelusta ja rakentamisesta, latujen
kunnossapidosta, hiihtäjien opastamisesta, varoittamisesta ja tiedottamisesta sekä
ohjeista hätätilanteissa toimimiseen.
Maastohiihtolatujen turvallisuuden valtakunnallinen valvontaprojekti Kuluttajaviraston
toimesta v. 2006 käynnisti Kemin hiihtolatujen turvallisuusprojektin laajemmassa
mittakaavassa.
Tuolloin laadittiin seuraavat asiakirjat:
1. Turvallisuusasiakirja Kemin kaupungin hiihtoladuista
2. Koko latuverkoston perustiedot.
3. Maastossa tehtyjen hiihtolatutarkastusten pöytäkirjat
4. Riskien arviointi
Asiakirjat kaipaavat päivittämistä sekä myös uusien reittien mukaanottamista.
Lisäksi on laadittu yhdessä kunnossapitohenkilöstön kanssa latujen hoito
prosessin toimintataulukko.

