
Sallan latu- ja 
talviulkoilukartta
Cross-country ski tracks 
and winter outdoor map

Merkkien selite / Legend
Laavu / Lean-to-shelter

Kota / Campfire hut

Päivätupa / Day-use hut

Ruokapaikka / Dining place

Kahvila / Café

Näköalapaikka / Scenic view

Sallatunturin luonnonsuojelualue, 
tuleva Sallan kansallispuisto / 
Sallatunturi Nature Reserve, 
future Salla National Park

Koiralatu / dog cross-country skiing trail

Lohko 1 / Section 1

Hiihtosuunta / Skiing direction

Reitin lähtöpiste / Track starting point

Välimatka / Distance
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Lohko 2 / Section 2

Lohko 3 / Section 3

Keskivaikea tai vaikea latuosuus tai mäki / 
Moderately difficult or difficult track or hill
Hiihtovaellusreitti, avataan ajoittain 
moottorikelkalla / Wilderness skiing trail 
maintained by snowmobile

Valaistu latu / Illuminated track 
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Latujen kunnostus
Normaali hiihtoaika (viikot 47-6, valaistut ladut avoinna)
 • Valaistujen latujen kunnostus aloitetaan, kun lunta on
  riittävästi
 • Uutta lunta 0-3 cm: ladut kunnostetaan kolmen 
  päivän välein
 • Uutta lunta 3-5 cm: kaikki valaistut ladut kunnostetaan
 • Jatkuva lumisade: kunnostetaan Ratiskaviidan ja 
  Kaunisharjun ladut
 • Voimakas lumisade: kunnostus vasta sateen jälkeen 
  tai seuraavana aamuna

Sesonkiaika (viikosta 7 eteenpäin kaikki ladut avoinna)
 • Siirrytään lohkottaiseen kunnostukseen:
   Lohko 1 kunnostetaan sunnuntaisin ja keskiviikkoisin
   Lohko 2 kunnostetaan maanantaisin ja torstaisin
   Lohko 3 kunnostetaan tiistaisin ja perjantaisin. 
  Jos lauantai on sadepäivä, kunnostetaan Ratiska-
  viidan, Kaunisharjun ja Ruuhitunturin ladut.
 • Uutta lunta 0-3 cm: kunnostetaan vuorossa oleva lohko
 • Uutta lunta yli 3 cm: kunnostetaan kaikki lohkot. 
  Tällöin ohjelmassa olevaa seuraavan päivän lohkoa 
  ei kunnosteta.
 • Voimakas lumisade: kaikkien lohkojen kunnostus 
  sateen jälkeen tai seuraavana aamuna.

Yleisesti sadepäivinä latujen ajo pyritään aloittamaan
viimeistään klo 10.

Lisätiedot latujen kunnostuksesta osoitteesta: 
visitsalla.fi

Palautteet: reittipalaute@salla.fi 

Ski track maintenance
Standard season (weeks 47-6, illuminated tracks open)
 • Maintenance for illuminated tracks begins when there
  is enough snow
 • 0-3 cm of snow: ski tracks are maintained every 
  three days
 • 3-5 cm of snow: all illuminated ski tracks are 
  maintained
 • Continuous snowfall: Ratiskaviita and Kaunisharju 
  tracks are maintained
 • Heavy snowfall: ski tracks are maintained after 
  the snowfall or the next morning

High season (from week 7, all ski tracks open)
 • Ski tracks are maintained in sections
   Section 1: maintenance on Sundays and Wednesdays
   Section 2: maintenance on Mondays and Thursdays
   Section 3: maintenance on Tuesdays and Fridays
  If it is raining on Saturday, Ratiskaviita, Kaunisharju  
  and Ruuhitunturi tracks are maintained
 • 0-3 cm of snow: Section in turn is maintained
 • More than 3 cm of snow: All sections are maintained. 
  Next day the section in turn will not be maintained.
 • Heavy snowfall: All sections are maintained after 
  the snowfall or the next morning

During snowfall, the aim is to start the maintenance by 10 am.

More info about the ski track maintenance: 
visitsalla.fi 

Feedbacks: reittipalaute@salla.fi

Kahvilat / Cafés
Sallan Poropuisto / Salla Wilderness Park
Ruuhitunturin Erämaakahvila / Ruuhitunturi Wilderness café
Sallan liikuntakeskus / Salla Sport Center
Sallatunturin Caravan & Mökit / Sallainen Caravan & Cabins
Itäkota / East hut
Salla Ski Resort
Papana pupi / Papana pub
Holiday Club Salla

Koiraladut / Dog tracks
Ohjeet koirien kanssa hiihtäville / 
Instructions for skiers with dogs
 • Pidä koirasi aina kytkettynä / 
  Keep your dog on a leash at all times
 • Siivoa koirasi jätökset / Clean your dogs droppings
 • Huolehdi, että koirasi on rokotettu / 
  Make sure your dog is vaccinated
 • Huomioi muut hiihtäjät, varo vastaantulijoita etenkin 
  mäessä / Mind the other skiers, be careful especially 
  in hills
 • Ilmoita ohitusaikeistasi hyvissä ajoin / 
  Let other skiers know if you are about to bypass them
 • Muista, että olet vastuussa koirastasi / 
  Remember that you are responsible of your dog
 • Älä tuo aggressiivista koiraa ladulle / 
  Do not bring an aggressive dog to the tracks

Katso kartasta suositellut kiertosuunnat koirien kanssa 
hiihtäville. / See the map for recommendable rotation 
direction for skiers with dogs.

Pohjakartta: © Maanmittauslaitos
Latukartta: Maanmittauslaitos, Rovaniemi

Lataa ilmaiset sovellukset sovelluskaupastasi /
Download free apps to your mobile phone

112 Suomi -sovellus auttaa paikallistamaan 
hädän hetkellä / 112 Suomi app locates 
you when in need of help

Sallan ladut ja moottorikelkkareitrit / 
Salla ski and snowmobile tracks

Huomaathan, että hiihtoladuilla käveleminen 
on kielletty. / Please note that it is not allowed 
to walk on cross-country skiing tracks.
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Koulukeskus

Ratiskaviita

Sirkan laavu

Lassin laavu

Kalliojärvi

Keselmälammen
grillikatos

Itäkota

Tunturilampi

Kaunisharju

Ruuhitunturi

Siskelilampi

Ruuhitunturi

Marjavaara

Ruuhikumpu

Hangasselkä

Pirttivaara

Lehtotunturi

Kuusikko-Ruuhivaara

Kolmiloukkosenvaara

Tunturikumpu

Tampio

Petäjämaa

Märkävaara

Uuravaara

Aikkipetsi

Lehtoaapa

Hangasjärvi
Kontiolammen laavu

Holiday Club Salla

Sallatunturin Tuvat

Sallan Poropuisto
Salla Wilderness Park

Sallatunturit

SALLATUNTURI

SALLA
CENTER

Salla Ski Resort
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