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ehdotetuille toimenpiteille laskettiin kustannusarvio. Työn tuloksia voidaan hyödyntää myös
muidenkin kuin vain Markkuun luontopolun kehittämisessä ja suunnittelussa. Lisäksi
kustannuslaskelmat mahdollistavat työn hyödyntämisen kyläseuran hakiessa hankerahoituksia.
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The purpose of the thesis was to develop trail service structures, environment and functionality of
nature trail of Markkuu to meet better the modern demands. The subscriber of the thesis was
Markkuun seudun kyläyhdistys Ry. The path runs mostly on private landowner’s land, but is maintained by the village association.
The framework of the thesis consists of the general principles of the nature sports, accessibility,
nearby sports facilities, outdoor trail service structures, and landscape management. When considering the further development, basic information was obtained from the subscriber, field visits
and from participatory planning event on 28th of January. Previously made landscape, nature and
archaeological reports and other electronic and printed sources were also utilized in the making
of the work.
In the thesis the measures to be done for the trail service structures and the functionality of the
trail are presented with help of idea pictures. For some of the structures also alternative solutions
were presented as the subscriber wished. Drawing up the plan, the guiding principle was the
price of structures, the feasibility of voluntary work, sustainability and naturalness. In addition the
first part of the path was planned easier achievable and overall appearance of the trail service
structures more uniform.
The final output is the development plan, showing the trail service structures, landscape management works and increasing the functionality of the trail. Further a cost estimate was calculated
for the proposed measures. The results can be utilized not just in the development and design of
nature trail of Markkuu but in other nature trails too. The cost calculations can also be utilized
when the subscriber is applying for financing for the project.

Keywords: nature trail, landscape management, participatory planning, service structure, functionality, development plan, Markkuu
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1

JOHDANTO

Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä kehittämissuunnitelma ja kustannusarvio Markkuun
luontopolulle koskien palvelurakenteita sekä toiminnallisuuden lisäämistä. Myös polun tärkeimpiin
maisemanhoidon tarpeessa oleviin kohteisiin toivotaan ratkaisuja. Opinnäyteyön tilaajana toimii
luontopolun ylläpitäjä Markkuun seudun kyläyhdistys Ry. Yksityisten maanomistajien mailla ja
Ängeslevänjoen varrella osittain kulkeva, 9 km pitkä polku on rakennettu talkoovoimin vuonna
1999.

Polun

palvelurakenteiden

huonokuntoisuus

ja

puutteellisuus,

maisemien

umpeenkasvaneisuus sekä uusien toimintojen tarve ovat pohjana kehittämissuunnitelman
laatimiselle.
Opinnäytetyön kehittämistehtävänä on suunnitella Markkuun luontopolkua vastaamaan paremmin
nykypäivän vaatimuksiin. Tällä hetkellä huonossa kunnossa olevan polun yleisilmettä halutaan
kohentaa sekä parantaa Markkuun kylän liikuntamahdollisuuksia muodostamalla polun alussa
olevan kyläkoulun pihasta ja polusta koko Markkuun yhteinen lähiliikuntapaikka. Lisäksi jo
aiemmin polun yhteyteen suunnitellut hiihtolatu ja frisbeegolfrata tulee yhdistää sujuvasti polun
muihin käyttötarkoituksiin. Tarkoituksena on maastokäyntien, tilaajan tietojen ja asukkaiden
osallistamisesta

saatujen

toiveiden

pohjalta

uusia,

täydentää

ja

kunnostaa

polun

palvelurakenteita sekä suunnitella uusia toiminnallisia aktiviteetteja sen varrelle. Suunnittelussa
otettiin huomioon myös polun ympäristöstä aiemmin tehdyt luonto- ja maisemaselvitys sekä
arkeologinen

selvitys.

Tietoperustaksi

koottiin

yleisiä

periaatteita

luontoliikunnasta,

esteettömyydestä, lähiliikuntapaikoista, ulkoilureiteistä sekä virkistysalueiden palvelurakenteista
ja luonnonhoidosta.
Suunnitelmassa esitetään selostuksien sekä idea- ja havainnekuvien avulla palvelurakenteille
tehtävät toimenpiteet ja mietityt toiminnalliset aktiviteetit. Osalle rakenteista on esitetty
vaihtoehtoinen ratkaisu kustannusarvion lopussa. Suunnitelmaa laatiessa pääperiaatteena ovat
olleet rakenteiden hinta, toteutettavuus talkoovoimin, kestävyys sekä luonnonmukaisuus. Lisäksi
polun alkuosasta haluttiin helppokulkuisempi ja polun yleisilmeestä yhtenäisempi ja hoidetumpi.
Tehtävät toimenpiteet ja uudet rakenteet on esitetty liitteenä olevassa kartassa.
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2

2.1

LUONNON VIRKISTYSKÄYTTÖ

Lähiliikuntapaikat, ulkoilureitit ja esteettömyys

Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan lähellä käyttäjää sijaitsevaa monipuolista, kaikkien käytössä
olevaa liikuntapaikkaa. Lähiliikuntapaikkojen keskeisimpänä tavoitteena on lasten ja nuorten
liikkumisen

edistäminen.

Hyvä

lähiliikuntapaikka

on

asuinalueensa

liikunnallinen

kokoontumispaikka eli se sijaitsee asuinalueen keskeisellä paikalla, Erityisesti koulujen pihoja
pidetään hyvinä lähiliikuntapaikkoina niiden keskeisen sijainnin, korkean käyttöasteen ja
käytettävissä olevan tilan ja varustuksen ansiosta. (Nuori Suomi Ry 2006, 1–2.) Rakenteiden ei
tarvitse olla mitoituksiltaan ja toteutuksiltaan samanlaisia kuin viralliset rakenteet. Tyypillisiä
rakenteita ovat esimerkiksi erilaiset liikuntaleikkialueet, ulkoliikuntapaikat ja -välineet,
frisbeegolfradat sekä hiihtoladut. (Rakennustieto Oy 2008, 75.)
Ulkoilureitti on pysyvästi käyttökelpoinen, kartalle ja maastoon merkitty reitti, joka tarjoaa
mielenkiintoisen ja viihtyisän ulkoiluympäristön. Lisäksi pitempiin reitteihin liittyy usein erilaisia
palveluja, kuten levähdys-, tauko- ja yöpymispaikkoja. Reittien käyttöä lisää niiden aloitus- ja
lopetuspisteiden sijaitseminen esim. leirintäalueella tai ulkoilukeskuksessa. Ulkoilureitit eivät
kuitenkaan ole pelkästään liikuntapaikkoja, vaan niillä on myös kulttuuri- ja luontoarvoa.
(Karjalainen & Verhe 1995, 25.) Ulkoilureitit voidaan jaotella neljään pääryhmään: eräretkeilyreitit,
retkeilyreitit, luontoreitit ja lähireitit. Joissain tapauksissa ne jaotellaan myös ulkoiluharrastusten
perusteella, kuten kävely, pyöräily, retkeily, eräretkeily, hiihto, ratsastus, maastopyöräily ja
moottorikelkkailu. (Kopperoinen & Shemeikka 2001, 62, 64.)
Luontoreitti tai luontopolku sijaitsee usein vetovoimaisella ja mielenkiintoisella luonnonalueella.
Niiden tavoitteena on luonnontuntemuksen ja arvostuksen lisääminen sekä luonnon tarkkailun
mahdollistaminen Reittien varrella on opastetauluja alueen luonnosta ja sen erikoisuuksista tai
vain jostain tietystä teemasta kuten kasvillisuudesta tai linnuista. Lähireitit sijaitsevat nimensä
mukaan taajamien lähettyvillä tarjoten mahdollisuuden päivittäiseen liikuntaan ja ulkoiluun reitin
puitteissa. (Pouta & Heikkilä 1998, 16 - 17, 65.)
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Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on kaikille käyttäjille toimiva,
turvallinen ja miellyttävä. Lisäksi tilat ja niissä olevat toiminnot ovat mahdollisimman
helppokäyttöisiä

ja

loogisia.

Esteettömyydestä puhuttaessa

tarkoitetaan ympäristöjen

esteettömyyttä, palvelujen ja kulttuurin saavutettavuutta sekä tuotteiden ja rakennusten
käytettävyyttä. Erilaisilla määräyksillä ja ohjeilla on sovittu, mikä on esteetöntä ja mikä ei. Ei voida
tehdä erillisiä esteettömiä ympäristöjä esimerkiksi näkövammaisille ja rollaattoria käyttävälle
henkilölle, vaan ympäristön tulee palvella kaikkia yhtäläisesti.

Jos tarkoituksena on, että

ympäristöä tulevat käyttämään vain esimerkiksi näkövammaiset, tulee suunnittelussa ottaa
heidän erityistarpeensa huomioon, mutta yleisesti ottaen esteettömyys on kaikille sama ja se
perustuu sovittuihin kriteereihin. (Pesola 2009, 1, 2.)

2.2

Luontoliikunnan merkitys ja muodot

Suomalaisille luonto on hyvin tärkeää. Metsäluonto on ollut merkittävä taloudellinen hyvinvoinnin
lähde, mutta sillä on myös kulttuurisia ja symbolisia merkityksiä. Monille se on tärkeä
virkistäytymis- ja liikuntaympäristö. Luonnossa liikkuminen edistää mielen ja kehon terveyttä,
aiheuttaa mielihyvää ja virkistää. Lisäksi se rentouttaa sekä kohottaa kuntoa ja elämänhalua.
Myös ulkoilijan itsetunto ja itseluottamus voivat lisääntyä uusia asioita oppiessaan. Monille
luonnossa liikkuminen on vastapainoa työlle, ja sinne mennäänkin rauhoittumaan ja lepäämään.
(Karjalainen & Verhe 1995, 17.)
Suomalaisten aikuisten mieluisin liikuntapaikka on luontoympäristö, sillä luonnossa liikkuessa
huomio kiinnittyy muuhunkin kuin pelkästään urheilusuoritukseen. Liikuntasuoritusta ei
välttämättä koeta yhtä rasittavana kuin sisällä tapahtuvaa liikuntaa. Lisäksi luontoliikunnan
koetaan aiheuttavan yksinkertaisesti terveen ja hyvän olon, joten liikkumaan lähdetään
herkemmin uudestaan verrattuna sisätiloissa liikkumiseen. Terveydellisiä hyötyjä ovat mm.
parempi painonhallinta, verenpaineen, veren sokeritasapainon ja kolestroliarvojen säätely sekä
kroonisten sairauksien ehkäisy. Luonnonympäristö saa lapset liikkumaan aktiivisemmin,
kiipeilemään, hyppimään ja juoksemaan. Motorististen taitojen kehittyessä he oppivat ideoimaan
ja kehittämään ongelmanratkaisutaitojaan. Luonto myös hillitsee heidän levottomuuttaan ja
häiriökäyttäytymistään. (Metsähallitus 2016a, viitattu 15.2.2016.)
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Yhdellä ulkoilureitillä on yleensä mahdollisuus usean eri liikuntamuodon harrastamiseen. Samalla
polulla voidaan mieltymyksen tai vuodenajan mukaan harrastaa esimerkiksi talvella hiihtoa ja
kesällä patikointia, sauvakävelyä tai juoksua. Esimerkiksi ratsastus ja muut muita ulkoilumuotoja
häiritsevät tai polkuja vahingoittavat urheilumuodot tulisi kuitenkin sijoittaa omille reiteilleen.
(Karjalainen & Verhe 1995, 31.) Muita ulkoilureiteillä ja/tai niiden läheisyydessä harjoitettavia
ulkoilu- ja liikuntamuotoja ovat esimerkiksi suunnistus, geokätköily, lumikenkäily, polkujuoksu
sekä sienestys ja marjastus (Metsähallitus 2016b, viitattu 18.2.2016).
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3

3.1

VIRKISTYSALUEIDEN PALVELURAKENTEET

Pintarakenteet, puupinnoitetut polunosat ja pitkospuut

Luonnonmukaisilla poluilla pinnoittamaton ja osin paranneltu reittipohja on yleensä riittävä.
Pohjan tulee olla kantava ja kulutusta kestävä. Kosteat kohdat voidaan ojittaa tai ylittää
puupinnoitteella tai pitkospuilla. Reittiä raivataan tarpeen mukaan, mutta sille voidaan jättää esim.
puiden juuria ja kiviä. Kulkua haittaavat esteet kuitenkin poistetaan ja reitti pyritään pitämään
yhtäläisessä kunnossa koko pituudeltaan. Kevytrakenteisilla poluilla voidaan edellä mainittujen
keinojen lisäksi lisätä kivituhkaa tai muuta karkeaa materiaalia polun kosteisiin kohtiin. Karkean
materiaalin kerrospaksuus on noin 50-100 mm ja pehmeillä pohjilla

sen alle asennetaan

suodatinkangas. (Karjalainen & Verhe 1995, 101.)
Puupinnoitteisia polunosia käytetään kosteikoissa, soilla, upottavilla ja helposti kuluvilla
polunosilla, ojien ja purojen ylityksissä sekä esimerkiksi harvinaisten kasviesiintymien
läheisyydessä kasvien suojaamiseksi. Pitkospuiden minimileveys on 300 mm, mutta esimerkiksi
soiden ylityksessä leveydeksi suositellaan 500 mm. Tällöin lankkujen tai hirsien väli ei saa olla yli
30 mm. Kaikille kulkijoille tarkoitetun polun pitkospuiden minimileveyssuositus on 900 mm.
Materiaalina voidaan käyttää esimerkiksi käsittelemättömänäkin lahonkestävää lehtikuusilankkua.
(Karjalainen & Verhe 1995, 105.) Pitkospuiden käyttöikä on olosuhteista ja materiaalista riippuen
10-30 vuotta. Pitkokset suositellaan ankkuroitavan maahan puu- tai terästapein. Puutappien tulisi
olla samaa puuta kuin lankkujenkin. (Metsähallitus 2015a, viitattu 16.2.2016.)
Ulkona, säälle alttiina puurakenteet ovat kovassa rasituksessa. Puupintoja voidaan kuitenkin
suojata

esimerkiksi

lämpökäsittelemällä,

rakenteellisesti

tai

pintakäsittelyn

avulla.

Rakenteellisessa puunsuojauksessa veden aiheuttamia vahinkoja voidaan välttää rakenteellisilla
valinnoilla sekä välttämällä käsittelemättömän puun suoraa maakosketusta. Pintakäsittelyyn
voidaan käyttää muun muassa lateksi- ja öljymaaleja. (Soini 2009, 248 – 249.) Muita puun kestoa
ulko-olosuhteissa parantavia aineita ovat muun muassa erilaiset terva- ja kalkkimaalit, puuöljyt ja
lakat (Pajutex 2016, viitattu 18.2.2106).
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3.2

Luiskat ja portaat

Luiskia ja portaita tarvitaan eri korkeuksisten alueiden liittämiseksi toisiinsa. Niiden rakentaminen
on suunniteltava toteutettavaksi mahdollisimman vähäisillä maanrakennustöillä. Rakentamisessa
on huomioitava kaikki käyttäjäryhmät, niin liikuntaesteiset, vanhukset kuin lastenvaunujen kanssa
kulkevatkin. Luiskien ja portaiden rakentaminen parantaa samalla rinteiden kulutuskestävyyttä
huomattavasti. (Karjalainen & Verhe 1995, 107; Soini 2009, 249 - 250.)
Edullisin tapa korkeuserojen yhdistämiseen ovat luiskat. Ne rakennetaan tarvittavaan
kaltevuuteen ylä- ja alatason väliin. Suositeltu kaltevuus ulkotiloissa on 5 % ja enimmäiskaltevuus
8 %. Luiskalla ei saa olla sivuttaiskaltevuutta ja mahdolliset käännökset ja kaarteet sijoitetaan
aina tasaiselle. Luiskan reunan olisi hyvä olla maanpinnan tasossa tai sen alapuolella. Jos
kaltevuus on suurempi kuin 8 %, on luiskan sijaan rakennettava portaat tai porrastie. Portaiden
nousun ja etenemän suhde määritellään aina maaston kaltevuuden mukaan. Ulkoalueiden
portaissa maksiminousuksi suositellaan 15 cm, mitä pienempi nousu, sitä suurempi etenemä. Jos
portaita

kulkee

kerralla

vain

yksi

ihminen,

niiden

leveydeksi

riittää

60-75

cm.

Rakennusmateriaalin tulee sopia yhteen alueen muiden materiaalien kanssa. (Karjalainen &
Verhe 1995, 107; Soini 2009, 251.)

3.3

Käsijohteet, kaiteet ja sillat

Luiskiin, portaisiin ja siltoihin tulee rakentaa molemmille puolille 900 ja 700 mm:n korkeudelle
käsijohteet. Johteiden tulee yltää 300 mm luiskien ja portaiden alkamis- ja loppumiskohtien yli.
Tarvittaessa käsijohteiden lisäksi rakennetaan kaiteet, esimerkiksi silloille ja jyrkänteille.
Putoamiskorkeuden ollessa yli 3,5 m, kaiteen tulee olla vähintään 1,0 m korkea. Halutessa
voidaan lisänä käyttää suojaverkkoa. Käsijohteen ympärysmitan tulisi olla noin 120-180 mm ja
sen etäisyyden muista rakenteista ja esimerkiksi puista vähintään 45 mm. (Karjalainen & Verhe
1995, 107.)
Enemmän käytetyillä reiteillä siltojen tulee olla vähintään 900 mm leveitä sekä kaitein ja
käsijohtein varustettuja. Ojien ja purojen ylityksiin voidaan yksinkertaisimmillaan rakentaa silta
höyläämättömästä laudasta. Laudoituksen tulee olla poikkisuuntaista liukkauden vähentämiseksi
ja laudanraot saavat olla enintään 5 mm leveitä. Siltojen maksimikaltevuus on 5 % ja niiden tulee
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liittyä kulkuväyliin ilman tasoeroja. Jos silta on osa koneellista huoltoväylää, se tulee mitoittaa
käytetyn kaluston mukaan. Esimerkiksi moottorikelkan huoltoväylän tulee olla vähintään 1,5 m
leveä, mutta mielellään jopa 2,0-3,0 m. (Karjalainen & Verhe 1995, 97, 109.)

3.4

Levähdys– ja taukopaikat

Ulkoilureittien varsilla tulee olla harrastettavien ulkoilumuotojen ja reittityypin mukaan tarpeelliset
palvelut ja varusteet. Reittien käyttäjiä varten reitin varrelle sijoitetaan tarvittava määrä
kalustettuja ja varustettuja liitännäisalueita eli levähdys- ja taukopaikkoja. Niiden suunnittelussa
onkin tärkeää tietää reitin käyttäjämäärä ja keskimääräiset oleskeluajat alueella, esimerkiksi
automatkan päässä olevalla reitillä oleskeluaika on yhdellä kerralla noin 3-4 tuntia. Tietojen
pohjalta reitin varrelle sijoitetaan tarvittava määrä levähdys- ja taukopaikkoja tarvittavine
rakenteineen. Rakenteiden olisi hyvä olla yhtenäiset vähintään tietyn aluekokonaisuuden sisällä,
mutta mielellään myös koko reitin varrella. Ilkivallan mahdollisuus tulee ottaa huomioon rakenteita
valittaessa ja rakennettaessa. Lisäksi liitännäisalueiden kunnossapito- ja huoltomahdollisuudet
tulee huomioida esimerkiksi huoltoajokelpoisella tiellä. (Karjalainen & Verhe 1995, 129, 131.)
Lyhyillä reiteillä levähdyspaikkoja sijoitetaan 0,5-1 km välein, vanhuksille ja helposti väsyville
henkilöille 100-250 m välein, ja lisäksi luonnonoloiltaan merkittäville paikoille kuten
näköalapaikoille. Yli 3 km pitkillä reiteillä levähdyspaikkoja tulisi olla jokaisella kilometrillä.
Taukopaikkoja tulentekoa varten olisi hyvä olla lyhyillä reiteillä 3-5 km: n välein. (Karjalainen &
Verhe 1995, 131.)
Levähdyspaikka voi muodostua esimerkiksi pelkästään isosta kivestä, tukinpätkästä tai pöydästä
ja penkistä (400-450 mm) reitin varrella. Esteettömillä reiteillä tulisi olla vaihtelevan korkuisia
istumapaikkoja jäykkänivelisille (500-550 mm) ja lyhytkasvuisille (300 mm). Istumapaikkoja tulisi
sijoittaa vaihtelevasti muun muassa tuulensuojaisiin, rauhallisiin, aurinkoisiin ja varjoisiin
paikkoihin. Taukopaikoilla tulisi mieluiten olla katettu tulisija tai nuotiopaikka, istuinkehikko, penkki
tai

pöytä-penkki-yhdistelmä,

jätehuolto,

käymälä,

vedenottopaikka

sekä

puuvarasto.

Polttopuuvarasto voi olla osana esimerkiksi laavua tai katosta. Runsaasti käytetyille
tulentekopaikoille tarvitaan erillinen varasto/liiteri. Liiterin koko pitää suhteuttaa käyttöön ja
täydennysväliin.

Kannelliset

jäteastiat

sijoitetaan

jätteiden

syntypaikalle

eli

yleensä

liitännäisalueille, jolloin ne ovat myös helposti tyhjennettävissä samaan aikaan muun
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huoltotoiminnan kanssa. Tulentekopaikkojen yhteydessä olisi hyvä olla käymälä. Reitin ylläpitäjä
huolehtii käymälän huollosta. Ulkoilureittien käymälät eivät yleensä ole ympärivuotisessa
käytössä, joten näille paikoille sopii hyvin kompostikäymälä. Suositeltavaa olisi sijoittaa käymälä
hieman syrjäiseen, mutta helposti huollettavaan paikkaan, esimerkiksi puuston taakse.
Liitännäisalueella tulee olla opaste käymälälle. (Karjalainen & Verhe 1995, 141, 151, 153.)

3.5

Opastus ja tiedotus

Virkistysalueen opastuksella ja tiedotuksella esitellään alueen luonnonpiirteitä, kulttuurihistoriaa,
nähtävyyksiä ja palvelu- ja harrastemahdollisuuksia. Opastuksen välineinä voidaan käyttää
esimerkiksi opastetauluja, maasto-opasteita, lehtisiä, karttoja ja viittoja. Opastuksen olisi hyvä
kattaa vähintään merkityt polut ja reitit sekä pääopastaulu ja kohdeopasteet. Opasteissa ja
tiedotteissa pyritään selkeään, ymmärrettävään ja tiiviiseen ulkoasuun lukijan mielenkiinnon
säilyttämiseksi sekä lukemisen mahdollistamiseksi kaikille käyttäjäryhmille. Opasteiden ja niiden
merkintöjen tulee olla yhdenmukaisia koko reitin varrella. Opastemerkit voidaan tehdä
luonnonmukaiselle polulle sopivasta tavallisesta käsittelemättömästä tai esim. petsatusta puusta.
Pitkäkestoisempi ratkaisu on tehdä merkit esimerkiksi metallista, muovista, kosteuden kestävästä
vanerista tai painekyllästetystä puusta. (Karjalainen & Verhe 1995, 119, 121, 123; Pouta &
Heikkilä 1998, 84.)
Pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla pääopastustaululla on ainakin alueen
kartta, josta ilmenevät reitit ja niiden pituudet ja merkintätapa sekä palvelut ja erityiskohteet.
Taululla ilmoitetaan myös alueella tehtävistä muutos- ja korjaustöistä sekä maiseman- ja
metsänhoitotöistä. Opastustauluilla voidaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen tiedottamalla
niissä esimerkiksi jätteiden käsittelystä tai tulenteosta. (Pouta & Heikkilä 1998, 84 - 85.)
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4

4.1

VIRKISTYSALUEIDEN LUONNONHOITO

Metsänhoito

Metsänhoidon tavoitteena on vaikuttaa alueen maisemakuvaan myönteisesti. Hoidon avulla
avataan näkymiä ja luodaan vaihtelua lajistollisesti ja rakenteellisesti. Maisemallisesti kauniissa
metsissä on vaalittu luonnonmukaisuutta. Metsiköt on rajattu luontaisia rajoja pitkin ja hoidossa
on pyritty välttämään kaavamaisuutta sekä jyrkkiä rajoja ja muotoja. Metsänhoidosta ei näy
häiritseviä jälkiä ja alueen maiseman omaleimaisuus on säilytetty. Lisäksi on pyritty turvaamaan
luonnon monimuotoisuus. (Pouta & Heikkilä 1998, 89.)
Tärkeimpiä keinoja virkistysmetsien hoidon tavoitteiden saavuttamiseksi ovat harventaminen,
metsän uudistaminen ja taimikon hoito. Harvennuksen tavoitteena on saada puut kasvamaan
suuriksi ja tuuheiksi. Sen avulla saadaan lisäksi luotua vaihtelevuutta maisemaan ja parannetaan
alueen kulkukelpoisuutta. Metsien uudistaminen tulee kysymykseen, kun puut kasvavat liian
vanhoiksi, jolloin ne eivät enää kestä niin hyvin kulutusta ja esimerkiksi ympäristöhaittoja.
Uudistaminen tulee tehdä vaiheittain, jolloin maisemalliset haitat ovat mahdollisimman pieniä.
Pienpuuston ja taimikoiden hoidolla tarkoitetaan yleensä harventamista ja esimerkiksi näkymien
avaamista, mutta yhtä tärkeää on myös jättää paikoin tiheiköitä eläimille. Hoito toteutetaan
yleensä raivaamalla. (Pouta & Heikkilä 1998, 91 – 93.)

4.2

Kulutuskestävyys ja eroosiosuojaus

Kulutuskestävyyttä eli kasvillisuuden kykyä pysyä muuttumattomana alueen virkistyskäytöstä
huolimatta voidaan parantaa luontoa hoitamalla. Puuston hoito on tärkeä osa kulutuskestävyyden
lisäämiseksi.

Kulutukselle

alttiilla

alueella

voidaan

esimerkiksi

puustoa

harventaa

aluskasvillisuuden valonmäärän lisäämiseksi ja elinvoimaisuuden parantamiseksi. Jo kärsinyttä
kasvillisuutta voidaan elvyttää levittämällä kateainetta, ojittamalla kosteat paikat tai lannoittamalla.
Lähireittien ympäristön hoitotoimenpiteet ovat erilaiset kuin esimerkiksi eräreitillä. Lähireitillä
voidaan turvautua ojitukseen ja kateaineen lisäykseen, kun taas eräreitillä pyritään turvautumaan
luonnonmukaisempiin vaihtoehtoihin kuten luonnonkiviin maa-aineksen sitomisessa. (Karjalainen
& Verhe 1995, 176.)
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Erityisesti virtaavien vesien ranta-alueet ovat alttiita eroosiolle muun muassa veden
pinnankorkeuden vaihtelun takia. Rantojen suojaamiseen on useita keinoja. Se voidaan toteuttaa
niin rakenteiden kuin kasvillisuudenkin avulla. Suojaverkot ja kiviverhoukset ovat yleisiä
rakenteellisia keinoja. Kasvillisuutta käytettäessä turvaudutaan yleensä luonnonkasvillisuuteen.
Pajua käytetään runsaasti esimerkiksi pistokkaina, mattoina ja rullina. Tavoitteena kasvillisuutta
käytettäessä on muodostaa rannalle teknisesti kestävä, mutta samalla ekologisesti monipuolinen
vyöhyke. Kasvillisuus ja rakenteet voidaan myös yhdistää esimerkiksi istuttamalla kiviverhouksen
väleihin pajun taimia. (Soini 2009, 235.)

15

5

5.1

SUUNNITTELUALUE JA -MENETELMÄT

Suunnittelualueen sijainti ja luonnonolot

Markkuun luontopolku sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Tyrnävän kunnassa, noin 8 km päässä
Tyrnävän kyläkeskuksesta Muhokselle päin (Kuvio 1). Ouluun matkaa on noin 40 km. Asukkaita
Markkuun kylän alueella on noin 300 laskentatavasta riippuen. Kylän läpi virtaa Ängeslevänjoki,
jonka vartta luontopolkukin paikoin seuraa. Kyläläisten itse rakentaman luontopolun lähtöpaikka
sijaitsee vuonna 1954 rakennetun Markkuun koulun piha-alueella, nykyisin oppilaita on 1.–4.
luokka-asteilla.

Polku otettiin käyttöön vuonna 1999. Polku kulkee pääasiassa yksityisten

maanomistajien mailla. (Markkuun Seudun Kyläyhdistys Ry 2015, viitattu 4.2.2016.)

KUVIO 1. Markkuun luontopolku sijaitsee Markkuun kylässä Tyrnävän kunnassa. (Oulun seudun
karttapalvelu, viitattu 16.3.2016)
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Luontopolun pituus on noin 9 km, mutta pisimmillään merkittyä reittiä voi kulkea noin 12 km.
Mahdollista on tehdä myös lyhyempiä retkiä, sillä ensimmäiselle tulentekopaikalle ei ole
kilometriäkään koululta. Myös luontopolun läheisyydessä risteilevät muut polut ja tiet
mahdollistavat erimittaisten reittien suunnittelun.
Tyrnävän peruskallioperä on Suomen mittakaavassa todella syvällä muinaisen vuoriston
syvänteessä, jonka päälle on kerrostunut hiekkaa, hietaa ja savea paikoin jopa kilometrin
paksuudelta. Ajan kuluessa ainekset ovat kivettyneet punaruskeaksi savikiveksi, joka tunnetaan
Muhoksen muodostumana. Jääkauden aikana savikivikerrostuman päälle muodostui yli 20 kertaa
normaalia paksumpi maaperä. Nykyisten jokien alajuoksuilla päämaalajit ovat hieta ja hiesu ja
yläjuoksuilla hiekka. Meren alta paljastuttuaan Tyrnävän ja Ängeslevänjoen varsi raivattiin ja
ojitettiin suurilta osin pelloiksi. Suomen luonnonmaisemajaottelussa alue kuuluu PohjoisPohjanmaan viljelylakeuteen ja Limingan tasankoon. Ängeslevänjoen ympäristöä lukuun
ottamatta alue onkin äärimmäisen tasaista. Joen kanjonilla on syvyyttä paikoin yli 20 m ja sen
jyrkät ja vyörymisalttiit uomat tuovat vaihtelua muuten tasaiseen maastoon. Joen virtaamavaihtelu
on suurta, mutta kevättulvien vaikutus rajoittuu kuitenkin vain ranta-alueelle joen uoman syvyyden
ansioista. (Ala-Risku 2009, viitattu 4.2.2016.)
Luontopolulla kulkija pääsee näkemään monenlaisia kasvillisuustyyppejä, niin tavanomaisia
mäntyvaltaisia kanervatyypin ja kuivahkon variksenmarja-puolukkatyypin kankaita kuin
harvinaisia ketoja eli kuivia niittyjä. Kuivilla niityillä kasvaa uhanalaista ahonoidanlukkoa,
ketonoidanlukkoa sekä suikeanoidanlukkoa. Lisäksi polun varrella näkee entisiä laidunalueita,
joissa kasvaa uhanalaisia sammakonleinikkiä ja vesihilpeä, sekä muutamia käytössä olevia
laitumiakin. (Günther, Määttä, Nieminen, Bayr, Lehtonen, Markus, Sangi & Sanaksenaho 2009,
viitattu 4.2.2016.)
Luontopolun varrella, Ängeslevänjoen kurussa sijaitsee seudullisestikin tärkeä lehtometsäalue.
Polun varrella voi nähdä niin kuivia, tuoreita kuin kosteitakin uhanalaisia lehtoja, joilla kasvaa
muun muassa mustakonnanmarjoja, lehtokuusamia sekä alueellisesti uhanalaisia kulleroita.
Lisäksi alueella on kaksi erittäin uhanalaista ja luonnontilaista lähteikköä. Ängeslevänjoen varrelta
on tavattu jokipajua ja tulvasammalta, ne kuuluvat uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävien
luokkaan. (Ala-Risku 2009, viitattu 4.2.2016.)
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Luontopolun läheisyydessä sijaitsee useita historiallisia kohteita, kaksi muinaisjäännöstä, mylly
1700–luvulta sekä useita alle 100 vuotta vanhoja kellarin pohjia. Toinen muinaisjäännöksistä on
aivan luontopolun riippusillan läheisyydessä, eikä toinenkaan ole kovin pitkän poikkeaman
päässä merkityltä reitiltä. Polun läheisyydessä olevan muinaisjäännöksen läheisyydessä on
lisäksi kolme kellarikuoppaa. Kellarin pohjat sijaitsevat pääasiassa jokitörmillä, monesti jyrkän
törmän tai entisen jokiuoman reunalla. (Itäpalo 2010, viitattu 4.2.2016.)
Luontopolun läheisyydessä olevat pellot ovat osa Limingan-Oulun-Muhoksen seudun lintujen
kerääntymisaluetta.

Pelloilla

on

suuri

merkitys

kevätmuutonaikaisena

levähdys-

ja

ruokailualueena, muun muassa metsähanhelle, lyhytnokkahanhelle, kiljuhanhelle, kurjelle,
laulujoutsenelle ja joillekin pöllöille sekä haukoille. Alueen pesivistä linnuista ei juurikaan ole
tietoa, mutta pesimäkaudella on havaittu uhanalaisista peltolinnuista ainakin peltopyitä,
ruisrääkkiä ja peltosirkkuja. (Ala-Risku 2009, viitattu 4.2.2016.)

5.2

Suunnittelualueen nykytila

Polun varrella on tällä hetkellä kaksi käytössä olevaa tulentekopaikkaa. Ensimmäisellä paikalla,
alle kilometrin päässä koululta sijaitsevalla kota-aukealla, on mahdollisuus tehdä tulet niin kodan
suojassa kuin taivasallakin. Lisäksi kodan yhteydessä on huussi, katos polttopuille (Kuvio 2),
lipputanko, sammutusastia (Kuvio 3) ja alun perin juhannusjuhlia varten rakennettu tanssi- ja
esiintymislava (Rahkila, haastattelu 7.10.2015). Aukean rakenteet ovat poikkeuksetta uusimisen
tai kunnostuksen tarpeessa.

KUVIO 2. Kota-aukean nykyinen polttopuuvarasto
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Toinen tulentekopaikka, laavu, sijaitsee kelkkareitin varressa noin puolessa välissä reittiä. Se on
huomattavasti parempikuntoinen kuin ensimmäinen tulentekopaikka, mutta sen yhteydessä ei ole
huussia eikä erillistä katosta polttopuille. Myöskin sammutusastia on ensimmäisen paikan tavoin
uusimisen tarpeessa.

KUVIO 3. Toisen tulentekopaikan vanha sammutusvesiastia
Muutkin polun rakenteista ovat pääosin uusimisen tai kunnostamisen tarpeessa. Kaikki polun
varrella olevat penkit pitää uusia, suurin osa kaiteista kunnostaa ja yhteen kohtaan tulee lisätä
täysin uusi kaide. Pitkospuut (Kuvio 4) ja porrasaskelmat täytyy uusia ja pariin kosteaan kohtaan
suunnitella kuivatusratkaisu/rakentaa uudet pitkospuut. Polun varrella olevat opastetaulut (Kuvio
5) täytyy uusia sekä niissä olevat tiedot päivittää ajan tasalle. Myös aloituspaikan pääopastetaulu
vaatii kunnostustoimenpiteitä ja infotekstit päivittämistä. Polku ylittää Ängeslevänjoen neljä
kertaa. Erityisesti ensimmäinen silta vaatii kunnostustoimenpiteitä. Partiolaisten sillalle
laskeudutaan todella jyrkkiä portaita pitkin (Kuvio 6), ja ne ovatkin uudestaan suunnittelun ja
uusinnan tarpeessa. Myös muiden siltojen kunto on syytä tarkistaa.
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KUVIO 4. Pitkospuut ovat uusimisen tarpeessa

KUVIO 5. Opastetaulujen kunto on huono
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KUVIO 6. Partiolaisten sillan jyrkät portaat
Maisemanhoidollisesti polun varren merkittävin ongelma on joenylityspaikkojen ja niittyjen
umpeenkasvaneisuus. Joki avautuu katsojalle oikeastaan ainoastaan sillalla seisomalla, joten
maisemanhoidolliset toimenpiteet ovat tarpeen. Joki ei näy polulle muistakaan kohdista, vaikka se
kulkee paikoin hyvinkin lähellä. Yleisesti ottaen polun maisemat ja ympäristö ovat kuitenkin
miellyttävän luonnontilaisia ja monipuolisia. Erityisesti alun metsäinen osuus (Kuvio 7), kodan ja
laavun lähiympäristöt sekä lehtomaiset alueet ovat hyvin miellyttäviä.

KUVIO 7. Kuva alun mieluisalta metsäiseltä osuudelta
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Tällä hetkellä polun käytetyin osuus on alkuosa koululta kodalle. Kodalla käy retkeilemässä niin
yksityisiä henkilöitä kuin päiväkoti- ja muita ryhmiäkin. Myös loppuosaa luontopolusta käytetään
paljon. Lisäksi polkua ja sen lähiympäristöä käytetään kuntoiluun, osaa siitä ratsastukseen,
koululaisten liikkumiseen, marjastamiseen, sienestämiseen ja villiyrttien keräämiseen. (Rahkila,
haastattelu 7.10.2015.)

5.3

Maastokäynnit ja osallistaminen

Markkuun luontopolulle tehtiin kaksi maastokäyntiä syksyllä 2015. Ensimmäinen käynti,
7.10.2015, oli samalla opinnäytetyön tekijän ja tilaajan ensimmäinen tapaaminen, jolloin
keskusteltiin opinnäytetyön tarkemmasta sisällöstä ja miten työn teko aloitettaisiin. Lisäksi saatiin
hieman käsitystä polun kunnosta ja tyylistä, kun käytiin kävelemässä ensimmäisellä
tulentekopaikalla. Käynnin aikana kirjoitettujen muistiinpanojen ja aiempien taustatietojen pohjalta
tehtiin tiedonhakua materiaalien löytymiseksi.
Toinen maastokäynti tehtiin 10.10.2015, jolloin kierrettiin koko luontopolku. Kierroksen aikana
otettiin kuvia luontopolun olemassaolevista palvelurakenteista, näkymistä sekä maisemanhoitoa
tarvitsevista kohteista. Samalla kiinnitettiin huomioita palvelurakenteiden mahdollisiin puutteisiin
retkeilijän näkökulmasta. Osaa otetuista kuvista käytettiin havainnollistamaan 28.1.2016
järjestetyn osallistamistilaisuuden karttapohjia (Liite 1 ja 2). Tehtyjä havaintoja käytettiin
pohjatietona miettiessä kysymyksiä osallistamistilaisuuden karttatyöskentelyn tueksi (Liite 3).
Opinnäytetyön tekijä, Markkuun koulun pihaan opinnäytetyötä tekevä opiskelija Anne Ruha sekä
Markkuun seudun kyläyhdistys Ry järjestivät osallistamistilaisuuden Markkuun kyläkoululla
28.1.2016. Tilaisuutta mainostettiin Markkuun seudun kyläyhdistys Ry:n Facebook–sivulla ja
nettisivuilla, kahdella muulla suljetulla tyrnäväläisten Facebook–sivulla, pienellä lehtijutulla
Rantalakeus–lehdessä sekä jokaisen kyläläisen postilaatikkoon jaetulla kutsulla (Liite 4). Lisäksi
kyläyhdistys lähetti sähköpostitse kutsun tilaisuuteen Tyrnävän kunnan edustajille, tyrnäväläisille
yhdistystoimijoille sekä tiedossa olleille polulla retkeilleille ryhmille.
Tilaisuus oli kaikille avoin ja paikalla kävi 39 henkilöä, kaikki eivät olleet alusta loppuun asti.
Tilaisuuden aluksi Markkuun seudun kyläyhdistys Ry:n puheenjohtaja esitteli paikalle tulleille
projektia, johon tehtävät opinnäytetyöt liittyivät. Tämän jälkeen muodostettiin viisi 5–7 hengen
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ryhmää, joista yhdessä oli pelkästään lapsia. Ensimmäisen tunnin aikana toteutettiin
ideointikarttoja koulun pihasta. Toinen tunti työstettiin samoissa ryhmissä ideointikarttoja
luontopolun nykytilaan ja kehittämiseen liittyen. Apuna käytettiin opinnäytetyön tekijän miettimiä
kysymyksiä (Liite 3). Lopputuloksena saatiin 5 pienempää ideointikarttaa luontopolun alkuosasta
sekä yksi iso koko luontopolusta. Osallistamistilaisuutta ennen kyläkoulun oppilaat oli osallistettu
opettajansa johdolla koulupäivän aikana järjestetyllä piirustustehtävällä. Oppilaat piirsivät ja
kirjoittivat A3 -paperille mitä haluaisivat tehdä tai kokea luontopolulla. Lisäksi saatiin yksi
sähköposti ja muutama facebook -viesti luontopolkua käyttäviltä henkilöiltä, jotka eivät päässeet
paikalle osallistamistilaisuuteen.

5.4

Kehityskohteet

Kaikki saatu materiaali analysoitiin ja kirjattiin ylös. Tulleista ehdotuksista ja kommenteista
opinnäytetyön tekijä valitsi opinnäytetyön ohjaajan ja kyläseuran jäsenten kanssa
opinnäytetyössä kehitettävät ja huomioonotettavat asiat. Päähuomio päätettiin lopullisesti
kiinnittää

polun

alkuosaan,

Osallistamistilaisuuden

koulun

materiaaleista

ja

kodan

nousivat

väliselle

esille

kolme

alueelle

ja

kehitettävää

kota-aukealle.
osa-aluetta:

toiminnallisuuden lisääminen, rakenteiden kunnostus ja uusiminen sekä ympäristön hoito.
Toiminnallisuus nousi esiin niin lasten piirustuksista kuin karttapohjistakin. Toiveita tuli monista
erilaisista toiminnallisista pisteistä ja aktiviteeteista, mutta ehdotuksista valittiin kehitettäviksi
suurinta

kannatusta

saaneet

vaijerirata,

puumaja,

luonnon

tarkkailupaikka

sekä

luonnonmateriaaleista tehtävä tasapainoilu- ja kiipeily- / seikkailurata. Lisämahdollisuuksia polun
käyttöön toisivat myös aikaisemmin Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toimesta
suunnitellut hiihtolatu, frisbeegolfrata sekä suunnistusharrastuksen kehittäminen. Suunnitelma on
toimitettu kyläyhdistykselle jo aiemmin.
Rakenteiden huono kunto ja puute nousivat esiin erityisesti karttatyöskentelyssä. Kommenttien
pohjalta päätettiin polkua koululta kodalle asti kehittää helppokulkuisemmaksi ja mahdollistaa
kulkeminen myös esimerkiksi vanhuksille ja lastenrattaiden kanssa kulkeville. Yleisperiaatteena
päätettiin hakea rakenteille yhtenäisempää ilmettä ja luonnonmukaisuutta. Polun varrella olevat
penkit korvataan uusilla ja penkkejä sijoitetaan mahdollisesti kokonaan uusille levähdyspaikoille.
Myös kaikki polun varrella olevat kaiteet uusitaan ja uutta kaidetta rakennetaan tarvittaviin
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paikkoihin. Vanhat pitkospuut ja porrastukset joko uusitaan tai korvataan vaihtoehtoisella
ratkaisulla. Kota ja sen lähiympäristö saavat suuremman huomion ja sen suunnittelussa otetaan
paloturvallisuus ja ilkivallan ehkäisy huomioon. Edellä mainitut seikat huomioiden kodan tulisija,
nuotiopaikka sekä ulkokäymälä joko uusitaan tai kunnostetaan. Lisäksi polttopuuhuoltoa ja
sammutusveden saantia parannetaan. Partiolaisten sillan jyrkät ja huonokuntoiset portaat
päätettiin uusia, mutta muut siltojen kunnostustoimenpiteet päätettiin jättää pois opinnäytetyöstä.
Polun maisemaan ja ympäristöön liittyvät kommentit olivat yleisesti ottaen sävyltään positiivisia,
maisemia ja tunnelmia kehuvia. Selkeiksi kehityskohteiksi nousivat joen ylityskohtien raivaus ja
paikoin näkymien avaus joelle. Opinnäytetyössä päätettiin lähteä kehittämään esille tulleita
kehittämiskohteita

ottaen

huomioon

polun

läheisyydessä

esiintyvät

uhanalaiset

ja

silmälläpidettävät kasvilajit sekä eroosioherkät jokitörmät. Lisäksi päätettiin näkymien
avaamisesta Ängeslevänjoelle kodan läheisyydessä. Maisemalaidunnus on osa alueen hoitoa ja
suunnitelma tästä on toimitettu kyläyhdistykselle jo aiemmin.
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6

SUUNNITELMARATKAISUT

Suunnitelmaratkaisuissa on pyritty ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon käyttäjiltä ja
tilaajalta tulleet kommentit ja toiveet. Tehtävät muutokset ja ratkaisut on esitetty myös erillisessä
suunnitelmassa (Liite 5).

6.1

Toiminnallisuus

Toiminnallisuuden suunnittelussa keskityttiin enimmäkseen seikkailuradan ideointiin. Jo aiemmin
suunniteltuja

frisbeegolfrataa,

hiihtolatua

ja

maisemalaidunnusta

ei

ole

käsitelty

suunnitelmaratkaisuissa, mutta ne on sisällytetty liitteenä olevaan suunnitelmaan (Liite 5). Lisäksi
frisbeegolfradan suunnittelu ja rakentaminen on otettu huomioon kustannusarviossa.
Toiminnallisuutta polun varrelle lisätään rakentamalla alun metsäiselle osuudelle sekä
mahdollisesti myös muualle polun varrelle puu- tai risumaja (Kuvio 8). Sen rakentamiseen
voidaan käyttää muun muassa maisemanhoidon yhteydessä syntyvää puujätettä.

KUVIO 8. Ideakuva risumajasta sekä tasapainoiluradasta
Seikkailurata toteutetaan lähelle maanpintaa toteutettavana kiipeily- ja tasapainoiluratana osaksi
alun metsäiselle osuudelle ja osaksi kodan läheisyyteen (Kuvio 9 – kuvio 13). Putoamiskorkeudet
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pyritään pitämään mahdollisimman matalina. Materiaaleina käytetään autonrenkaita, isoja
kivenlohkareita, pyöröpuita ja pölkkyjä, lehtikuusilankkuja ja -lautoja sekä köyttä. Rata
rakennetaan paikanpäällä tilaajan toimesta, kyläläisten avustuksella. Lisäksi radan yhteyteen
pystytetään 25 metriä pitkä köysirata (Kuvio 14). Radan turvallisuus varmistetaan poistamalla sen
välittömästä läheisyydestä vaaralliset kivet, juurakot ja muut mahdollisesti vaaraa aiheuttavat
asiat.

KUVIO 9. Ideakuva seikkailuradasta

KUVIO 10. Ideakuva seikkailuradasta
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KUVIO 11. Ideakuva seikkailuradasta

KUVIO 12. Ideakuva seikkailuradasta

KUVIO 13. Ideakuva seikkailuradasta
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KUVIO 14. Köysirata (Kompan 2016, viitattu 22.3.2016)
Toivottu luonnon tarkkailupaikka (Kuvio 15) rakennetaan hieman syrjään polulta metsäiselle
osuudelle. Lisäksi voidaan rakentaa toinen tai useampikin samanlainen tarkkailupaikka polun
varrelle paikkoihin, missä on esimerkiksi tavattu lintuja tai muita eläimiä. Tarkkailupaikat
rakennetaan puuhun halutulle korkeudelle höylätystä lehtikuusesta ohjeiden mukaan (Kuvio 16).

KUVIO 15. Ideakuva luonnon tarkkailupaikasta
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KUVIO 16. Ohje luonnon tarkkailupaikan rakentamiseen

6.2

Rakenteet

Rakenteet ja materiaalit ovat luonnonmukaisia, yhtenäisiä, ekologisia ja pitkäikäisiä. Rakenteiden
valinnassa suosittiin tuotteita ja malleja, joiden rakentaminen ja asentaminen onnistuvat myös
talkoovoimin. Rakenteiden väri pyritään saamaan mahdollisimman lähelle kodan nykyistä väriä tai
vaihtoehtoisesti ne jätetään luonnollisen värisiksi. Yritykset tarjoavat pintakäsittelyyn monia, myös
ekologisia vaihtoehtoja. Opinnäytetyön kohteessa tärkeimpänä pintakäsittelykohteena ovat
maakosketukseen tulevat puumateriaalit kuten pitkospuut. Hyvä ja varmasti luonnonmukainen
vaihtoehto on käsitellä maata koskettavat pinnat tervalla. Toki muitakin lahonestoaineita voidaan
käyttää.
Moni rakenteista on suoraan Metsähallituksen retkeilyrakenteiden piirustuskokoelmasta, mutta
suurimmalle osalle näistäkin rakenteista on esitetty vaihtoehtoinen ratkaisu ideakuvana ja/tai
määrä- ja yksikköhintaluettelossa (Liite 6). Metsähallituksen sivuilta otetuille kuville on tarkemmat
rakennepiirustukset ja rakennusohjeet metsähallituksen nettisivuilla, retkeilyrakenteiden
piirustuskokoelmassa (Metsähallitus 2015b, viitattu 22.3.2016).
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Polun varrella olevat vanhat istuimet korvataan kaikki uusilla. Perinteinen maastoistuin (Kuvio 17)
on 350 mm pyöröhirrestä tehty, maahan asennettava, sateen jälkeen heti istuttavissa oleva
penkki. Polun varrelle rakennetaan ja asennetaan yhteensä 11 maastoistuinta. Ennen kotaa
olevalle osuudelle sijoitetaan kolme penkkiä. Tämä edesauttaa vanhusten ja huonokuntoisten
pääsyä kodalle. Loput kahdeksan penkkiä sijoitetaan suunnilleen kilometrin välein polun
loppuosan varrelle. Istuinten lopulliset paikat valitaan maaston mukaan. Osa niistä sijoitetaan
siltojen läheisyyteen, jokinäköalan äärelle ja loput muuten luonnonoloiltaan merkittäville paikoille.
Perinteinen maastoistuin voidaan korvata pelkkahirrestä ja pyöröpuusta tehtävillä istuimilla (Kuvio
18).

KUVIO 17. Perinteinen maastoistuin (Metsähallitus 2015b, viitattu 22.3.2016)
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KUVIO 18. Ideakuva vaihtoehtoisesta maastoistuimesta
Maastopöytä-penkki (Kuvio 19) on 250 mm pyöröhirrestä valmistettava kestävä ja
luonnonmukainen, retkeilykäyttöön hyvin soveltuva pöytä-penkkiyhdistelmä. Niitä rakennetaan
kaksi kappaletta ja ne sijoitetaan kota-aukealle, joentörmän äärelle, kohtiin, joista avautuu
suunnittellun taimikonhoidon ja raivauksen myötä näköala Ängeslevänjoelle. Pöytäpenkkiyhdistelmät tuovat toivottua pöytätilaa esimerkiksi piknikkiä varten. Maastopöytä-penkki
voidaan korvata Karhu hirsikalustolla (Liite 6), jolloin säästytään isolta työltä ja saadaan valmiiksi
pintakäsitellyt kalusteet.

KUVIO 19. Maastopöytä -penkki (Metsähallitus 2015b, viitattu 22.3.2016)
Kota-aukean nuotiopaikan istuimet (Kuvio 20) uusitaan. Ne tehdään pelkkahirrestä ja/tai
pyöröpuusta. Penkkien korkeutta vaihdellaan 300 mm 550 mm, jolloin istuimet palvelevat niin
lyhytkasvuisia, normaalipituisia kuin jäykkänivelisiäkin. Penkkejä tehdään viisi ja ne asennetaan
tasaisesti nuotiopaikan ympärille. Penkkien yhteisistumapituudeksi tulee noin 20 metriä, jolloin
paikalle mahtuu nuotiopaikan lähellä olevien kodan ja maastopöytä-penkkien ansioista suurikin
ihmismäärä kerralla.
Tämän hetkisen nuotiopaikan paloturvallisuus on riittämätön, sillä tulentekopaikkaa ei ole
ympäröity palamattomalla aineella. Sen ympärille lisätään luonnonkivistä rinki (Kuvio 20). Ringin
sisästä poistetaan kaikki eloperäinen materiaali. Paloturvallisuutta lisätään myös hankkimalla
uudet sammutusastiat ja avotulen teko kielletty metsäpalovaroituksen aikana -kyltti niin kotaaukealle kuin laavullekin. Sammutusastioille tehdään puuverhoukset (Kuvio 21), jolloin ne
sulautuvat ympäristöön ja muihin rakenteisiin paremmin. Nuotiopaikan sekä laavun
tulentekopaikan nuotioraudat uusitaan monipuolisemmilla versioilla (Kuvio 22). Halutessa säästää
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nuotioraudan työstämisessä, voidaan se ostaa myös maahan asennusta vaille valmiina (grilli.eu).
Myös nykyinen kotakeittiö korvataan uudella, esimerkiksi Polarmetallin mallilla (Polarmetalli 2016,
viitattu 23.3.2016).
Tilaajan toiveiden mukaan ilkivallan ehkäisemiseksi kota-aukealle asennetaan riistakamera. Myös
asiaankuuluvat kameran olemmassaolosta ilmoittavat tarrat tulee kiinnittää näkyville.

KUVIO 20. Ideakuva nuotiopaikan penkeistä ja tulentekopaikan kiviringistä
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KUVIO 21. Ideakuva sammutusastian verhouksesta

KUVIO 22. Nuotiorauta (Metsähallitus 2015b, viitattu 22.3.2016)
Vanha polttopuusuoja kodan vierestä puretaan ja tilalle rakennetaan uusi (Kuvio 23). Laavun
luona ei ole tällä hetkellä minkäänlaista polttopuusuojaa, joten myös sinne rakennetaan edellä
mainitun kaltainen suoja. Polttopuuhuollosta vastaavat tällä hetkellä reitin ylläpitäjä yhdessä
Tyrnävän kunnan kanssa. Kodan puuhuoltoa vaikeuttaa huoltotien puute. Tilaaja suunnittelee
huoltotien omana työnään.

KUVIO 23. Polttopuusuoja (Metsähallitus 2015b, viitattu 22.3.2016)
Tulentekopaikkojen jätehuolto hoidetaan hankkimalla nuotiopaikkojen yhteyteen muihin
rakenteisiin sopivat roska-astiat (Liite 6). Roska-astioiden tyhjennyksestä vastaa reitin ylläpitäjä.
Vanha käymälä korvataan uudella Puucee Pihalinnalla ja siihen sopivalla helppohoitoisella Ekolet
VU. kompostikäymälällä (Kuvio 24). Puucee Pihalinnan etuina muihin on sen muokattavuus,
tilaaja voi päättää muun muassa sen värin tai esimerkiksi katon materiaalin (Mökkikeskus 2016a,
viitattu 22.3.2016). Ekolet VU. kompostikäymälä on ekologinen vaihtoehto, se toimii täysin ilman
lisäaineita, jälkikompostointia tai nesteiden erottelua (Mökkikeskus 2016b, viitattu 22.3.2016).
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Käymälä sijoitetaan näkösuojaan ja kota-aukean yhteyteen lisätään kyltti osoittamaan käymälän
sijainti.

KUVIO 24. Kompostikäymälä (Mökkikeskus 2014, viitattu 22.3.2016)
Vanhat pitkospuut korvataan pääosin lehtikuusesta tehtävillä pitkoksilla (Kuvio 25). Lehtikuusi on
ekologinen ja samalla myös pitkäikäinen ratkaisu pitkospuiden materiaalina. Uusien pitkospuiden
tulee olla vähintään 300 mm leveitä. Uutta pitkospuuta Tulee noin 200 m. Se on vähemmän kuin
tällä hetkellä oleva pituus, sillä ennen kota-aukeaa olevat pitkospuut korvataan suodatinkankaan
päälle levitettävällä ja tiivistettävällä murskepäällysteellä.
Myös poistettavia pitkospuita ennen oleva polun ensimmäinen mäki sekä ennen kota-aukeaa
oleva kostea alue päällystetään murskeella kulun helpottamiseksi. Myös kota-aukean jälkeiset
puiset porrasaskelmatkin korvataan murskepäällysteellä. Kaikki murskealueet salaojitetaan.
Ennen kota-aukeaa murskepäällysteen leveys on noin 1,5 m, jolloin talveksi suunnitellulle
perinteisen hiihtoladulle muodostuu samalla hyvä perusta. Kota-aukean jälkeen leveydeksi riittää
noin 1,0 m. Halutessa lehtikuusi voidaan korvata halvemmalla, mutta lyhytikäisemmällä männyllä.
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KUVIO 25. pitkospuut (Metsähallitus 2015b, viitattu 22.3.2016)
Ensimmäisen mäen toiseen laitaan rakennetaan lisäksi tämän hetkisten maa-askelmien tilalle
uudet luonnonkiviportaat (Kuvio 26) Portaiden lisäksi mäkeen rakennetaan kaide helpottamaan
kulkua (Kuvio 26). Samanlaisella kaidemallilla korvataan kaikki polun tämänhetkiset kaiteet.
Lisäksi rakennetaan kokonaan uutta kaidetta kota-aukean jälkeiseen eroosioherkkään mäkeen.
Vaihtoehtoisesti kaiteet voidaan rakentaa kestävämmästä höylätystä lehtikuusesta.

KUVIO 26. Ideakuva kaiteesta (käsittelemätön puu) ja luonnonkiviportaista polun ensimmäiseen
mäkeen
Luontopolun opastus hoidetaan metsähallituksen retkeilyrakenteiden piirustuskokoelmasta
löytyvillä viitoilla ja paikanmerkeillä (Kuvio 27), opastekatoksella sekä tulentekopaikkojen
yhteyteen rakennettavilla opastetauluilla. Viittojen avulla hoidetaan opasviitoitus, paikkojen
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nimeäminen sekä etäisyyksien ja kuljettujen matkojen pituuksien ilmoittaminen. Ne sijoitetaan
kota-aukealle, partiolaisten sillan jälkeiseen risteyskohtaan sekä laavun luokse. Opastekatoksella
korvataan nykyinen lähtöportti. Vaihtoehtoisesti viitat voidaan tilata valmiina, jolloin niiden
ulkonäköön voidaan vaikuttaa enemmän ja työmäärä vähenee. Opastuksen sisällön kuten
tekstien ja karttojen suunnittelu päätettiin jättää opinnäytetyön ulkopuolelle kyläyhdistyksen itse
päätettäväksi. Luontopolun kohdeopastus hoidetaan alumiinisilla opasteilla (Kuvio 28).

KUVIO 27. Opasteviitta (Metsähallitus 2015b, viitattu 22.3.2016)

KUVIO 28. Kohdeopaste (Metsähallitus 2015b, viitattu 22.3.2016)
Partiolaisten sillan portaat puretaan ja tilalle rakennetaan loivemmat portaat (Kuvio 29).
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon suositellut maksimikaltevuudet, -nousut ja -etenemät.
Portaiden sijaitseminen eroosioherkällä joentörmällä vaatii suunnittelun osalta erityishuomiota.
Portaiden tarkempi suunnittelu päätettiin jättää opinnäytetyön ulkopuolelle.

36

KUVIO 29. Maastoportaat (Metsähallitus 2015b, viitattu 22.3.2016)

6.3

Maisemanhoito

Kaikkien polun siltojen ympäristöt raivataan ja siistitään varoen vahingoittamasta jokipajun ja
muiden harvinaisten lajien esiintymisalueita. Siltojen ympäristön maisemanhoidon tavoitteena on
tehdä silloille saapumisesta miellyttävämpää ja luoda maisemaoloiltaan merkittäviä paikkoja.
Syntyvät avarat jokinäkymät ovat loistavia paikkoja maastoistuinten asennuspaikoiksi. Tällä
hetkellä siltojen näkymien esteenä on tiheitä risukkoja ja jopa suurehkoja puitakin, joten
ensimmäiseen näkymien avaukseen tarvitaan ammattimetsuri. Tämän jälkeen näkymien
ylläpidon ja raivauksen voi suorittaa hieman kokemattomampikin henkilö. Raivaus suoritetaan 2-3
kertaa kesässä.
Kota-aukean viihtyisyyttä, mielenkiintoa ja maiseman monipuolisuutta lisätään raivaamalla
aukean kohdalta kaksi muutaman metrin levyistä väylää Ängeslevänjoelle. Aukean jokitörmän
kasvillisuus on tällä hetkellä hyvin samanlaista kuin siltojen ympäristöjenkin, joten ensimmäisellä
kerralla niidenkin raivaus on hyvä jättää ammattilaiselle. Jokitörmät ovat eroosioherkkiä, joten
näkymien avaamisessa on oltava erityisen varovainen. Olemassaolevaa kasvillisuutta ei tule
poistaa juurineen. Sama pätee myös siltojen ympäristöjä raivatessa. Maahan jätetyt juurakot
sitovat maata hyvin, jolloin keinotekoisia ratkaisuja eroosion torjumiseksi ei välttämättä tarvita.
Pajut kasvavat oikeissa olosuhteissa jätetyistä juurakoista nopeasti uudelleen, joten raivaus tulee
suorittaa 2-3 kertaa kesässä.
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6.4

Kustannukset

Luontopolun

palvelurakenteiden,

toiminnallisten

aktiviteettien

materiaalien

ja

maisemanhoidollisten toimenpiteiden määrät ja kustannusarviot sekä työtuntien ja työn hinnan
kustannusarviot on esitetty määrä- ja yksikköhintaluettelossa (Liite 6). Luettelossa on lisäksi
esitetty joillekin suoritteille vaihtoehtoisia ratkaisuja ja hintoja. Joidenkin suoritteiden perässä on
mainittu internetsivu, jolta tuote ja hinta on otettu. Osoite on ilmoitettu vain sellaisten suoritteiden
kohdalla, joiden ulkonäöllä on vaikutusta luontopolun kokonaisilmeeseen.
Hinnat on otettu pääosin Metsähallituksen ja monien puutavaran ja ulkokalusteiden
jälleenmyyjien internetsivuilta. Frisbeegolfradan ja laidunnuksen hinta on saatu kyläyhdistykselle
jo aiemmin toimitetusta Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tekemästä selvityksestä. Osa
suoritemääristä, kuten murske, salaojasepeli sekä puutavara, ovat arvioituja ja pyöristettyjä lukuja
perustuen tilaajalta saatuihin ja kartoista mitattuihin tietoihin. Työtunnit ja työn tuntihinnat ovat
myöskin keskimääräisiä arvioita internetistä löydetyistä tiedoista. Metsähallituksen sivuilta otetut
materiaalihinnat ovat vuoden 2011 hintatason mukaiset.
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7

JOHTOPÄÄTÖKSET

Luontopolun kehittämissuunitelman ja opinnäytetyön lähtökohtina olivat polun palvelurakenteiden
huono kunto, toiminnalisuuden lisäämistarve sekä maisemien hoitamattomuus. Luontopolku
Tyrnävän lakeuksien keskellä on tärkeä lisä alueen luonnon esittelyssä. Sen avulla ihmiset
näkevät myös erilaisia luontotyyppejä hallitsevan peltomaiseman lisäksi. Toiminnallisuuden
lisäämisellä, palvelurakenteiden kuten opastuksen ja taukopaikkojen kehittämisellä sekä
maisemanhoidolla saadaan polusta houkuttelevampi kaikille ikäryhmille ja samalla parannettua
niin lasten kuin aikuistenkin luontotietoisuutta. Myös polun alkuosan muuttaminen
helppoulkuisemmaksi mahdollistaa alueen luontoon tutustumisen uusille käyttäjäryhmille.
Osallistamistilaisuudesta ja muita kanavia pitkin saadut mielipiteet ja kommentit polun
kehittämisestä olivat monipuolisia. Ihmiset olivat lähestyneet asiaa eri näkökulmista ja esille
tulikin ihmisten yksittäisiä toiveita esimerkiksi liikuntaharrastusten pohjalta. Kuitenkin tärkeimmistä
ja kiireellisimmistä kehityskohteista oltiin yksimielisiä ja ne toistuivatkin lähes kaikista lähteistä
saaduissa tiedoissa.
Lopputuloksena syntyneet kehittämissuunnitelma ja määrä- ja yksikköhintaluettelo kokoavat
kaikki niin maisemanhoitoa kuin palvelurakenteita ja toiminnallisuuttakin koskevat ratkaisut
yhteen. Suunnitteluratkaisut ja kehittämiskohteet sekä niiden sijainnit on esitetty myös kartalla.
Rakenteiden ja toiminnallisten pisteiden sijainti kartalla on suuntaa-antava. Niiden lopullisia
paikkoja voidaan muuttaa tilaajan harkinnan mukaan. Määrä- ja yksikköhintaluettelosta selviää
kustannusarvio niin materiaaleille kuin työllekin. Lisäksi siinä on esitetty joillekin rakenteille
vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä niiden hinnat.
Opinnäytetyön avulla Markkuun seudun kyläyhdistys Ry voi kehittää luontopolkua vastaamaan
yhä useamman käyttäjän tarpeisiin. Polun rakenteista tulee yhtenäisemmät ja kattavammat.
Ympäristön ja maiseman viihtyisyys ja esteettisyys paranee sekä toimintamahdollisuuksien
lisäämisen myötä polun tarjoamasta elämyksestä tulee monipuolisempi. Opinnäytetyössä
käsiteltyjen asioiden lisäksi erityisesti polusta tiedottamiseen tulisi kiinnittää huomiota
tulevaisuudessa. Polun varrelle tulevien opasteiden informaatio tulee miettiä tarkkaan, kaikki
ikäryhmät huomioonottaen. Lisäksi polusta tiedottamista tulisi lisätä, erityisesti internetissä, mutta
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esimerkiksi myös pystyttämällä opasteilla tienvarsille. Koko ajan lisääntyvä kansainvälistymien
olisi myös hyvä ottaa huomioon opastusta ja tiedottamista mietittäessä.
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8

POHDINTA

Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kehittämissuunnitelma ja kustannusarvio Markkuun
luontopolulle koskien palvelurakenteita, toiminnallisuuden lisäämistä sekä maisemanhoitoa.
Taustatietojen hankintaan järjestettiin osallistamistilaisuus Markkuun kyläkoululla. Lisäksi tietoja
saatiin maastokäynneistä ja haastatteluista. Saatuja tietoja hyväksikäyttäen koottiin tärkeimmät
tulokset luontopolun kehittämissuunnitelmaan sekä määrä- ja yksikköhintaluetteloon.
Opinnäytetyön tekemiselle oli alusta asti selkeä tarve. Polun kehittämistarve tuli hyvin esiin
tilaajan toimesta jo ensitapaamisella. Kehittämistarvetta oli toisaalta niin paljon, että moni asia
täytyi lopulta jättää opinnäytetyön ulkopuolelle. Aiheen rajaamisen kanssa olikin hieman
vaikeuksia. Vielä muutaman kuukauden työn aloittamisen jälkeenkin minulla oli epäselvyyksiä
aiheen rajauksesta, mutta mielestäni onnistuimme tilaajan ja ohjaavan opettajan kanssa siinä
loppujen lopuksi hyvin. Työn aihe oli käytännönläheinen, täysin erilainen kuin olin aikaisemmin
tehnyt ja sen tekeminen olikin ammattitaitoon peilatessa todella kehittävä ja opettavainen. En
oppinut pelkästään suuremman projektin työstämistä, vaan minun täytyi opetella myös aivan
uusia perustietoja muun muassa palvelurakenteisiin ja maisemanhoitoon liittyen.
Osallistamistilaisuuden järjestäminen oli loistava keino hankkia käyttäjälähtöistä materiaalia
kehittämissuunnitelman työstämiseen. Materiaalia toisaalta tuli niin paljon, että siitä täytyi karsia
osa pois. Mielestäni onnistuimme kuitenkin löytämään niin lasten piirustuksista kuin
osallistamistilaisuuden materiaalista keskeisimmät ja halutuimmat kehityskohteet. Tilaaja voi
tulevaisuudessa kehittää luontopolun toimintaa entisestään opinnäytetyön ulkopuolelle jätettyjen
kommenttien ja ideoiden pohjalta.
Maastokäynneistä olisi voinut olla enemmänkin hyötyä. Käyntien myöhäisen ajankohdan takia
maisemasta ei saanut aivan todellista kuvaa. Syksyisen ajankohdan takia en välttämättä
huomannut kaikkia maisemanhoidollisia tarpeita polun varrella. Toisaalta maastokäyntien
pikainen ajankohta työn aloittamisen jälkeen oli haitaksi. Itselläni oli vielä epäselvyyksiä mitä
lopullinen työ tulisi sisältämään, joten en osannut kiinnittää huomiota kaikkiin tarpeellisiin asioihin.
Tilaajan hyvä tietämys polusta paikkasi suurimmalta osin huomioimatta jääneet asiat.
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Työ valmistui aikataulussa, jopa hieman suunniteltua nopeammin. Aikataulussa oli kohtuullisen
helppo pysyä, koska muuta opiskeltavaa ei ollut opinnäytetyön tekemisen ohella. Toki välillä
meinasi tulla kiire välitavoitteiden saavuttamisessa kuten osallistamistilaisuuden materiaalien
valmistelussa sekä kustannusarvion valmistelussa kunnalle esitettäväksi. Loppujen lopuksi työn
tekeminen oli jopa helppoa. Asiaan vaikutti suuresti tilaajan ja ohjaavan opettajan aktiivisuus ja
kiinnostuneisuus työtä kohtaan. Työryhmän tunnelma oli hyvä ja tarvittavat kommentit ja
vastaukset kysymyksiin sai nopeasti, minkä ansiosta turhilta odotteluilta vältyttiin.
Tehdyn kehittämissuunnitelman pohjalta tilaaja voi kehittää luontopolkua vastaamaan nykyajan
tarpeita sekä alueen asukkaiden toiveita. Kehittämissuunnitelmassa esitetyt palvelurakenteiden
paikat

tulee

katsoa

tarkemmin

lähempänä

rakennusajankohtaa.

Koska

tarkempaa

maastonmittausta ei opinnäytetyössä tehty, voivat jotkin rakenteista kuten maastopenkit olla
sijoitettuna huonoon maaston kohtaan. Pitkospuiden ja murskepäällysteiden pituudet eivät ole
täysin oikeita, vaan niiden alkamis- ja päättymiskohdat katsotaan tarkemmin rakentamista
aloitettaessa. Opinnäytetyöhön kirjoitetun viitekehyksen pohjalta tilaaja saa hyvät lähtötiedot ja
perusteet muun muassa palvelurakenteiden rakentamiseen.
Opinnäytetyötä täytyi rajata paljon, joten sen ulkopuolelle jäi vielä paljon lisää kehittämisen
tarpeessa olevia asioita. Esimerkiksi polun siltojen kunnostustarpeiden kartoitus ja
kunnostamisen suunnittelu sekä opastuksen ja tiedottamisen kehittäminen päätettiin jättää
tilaajan kanssa yhteisymmärryksessä työn sisällön ulkopuolelle. Työn tulosten ja viitekehyksen
pohjalta on mahdollista lähteä miettimään muun muassa pääopastetaulun ja muiden opasteiden
sisältöä. Lisäksi olisi syytä kiinnittää huomiota polun mainostamiseen, markkinointiin ja
kansainvälisyyteen. Esimerkiksi Muhokselle johtavan tien varteen voisi pystyttää jonkinlaisen
kyltin ohikulkijoiden nähtäväksi. Tärkeimpänä tiedotuskanavana tulee kuitenkin olemaan internet.
Kansainvälisyyttä kannattaa miettiä ainakin polun opasteita mietittäessä. Osa teksteistä voisi olla
englanniksi tai vaihtoehtoisesti opasteissa voisi olla QR-koodi englanninkielisille sivuille.
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Keeterinkangas

OSALLISTAMISTILAISUUDEN KYSYMYKSET

Kirjoittakaa/piirtäkää karttaan esimerkiksi:
Minkälaisessa kunnossa polku ja sen ympäristö ovat?
Mikä on hyvää ja mikä huonoa? (rakenteet, maisema)
Onko polulla mielestäsi maisemanhoidollisia tarpeita/kohteita?
Oletko tyytyväinen polun nykyiseen varuste- ja huoltotasoon? (polttopuiden
saatavuus, nuotiopaikkojen määrä, reitti- ja luonto – opasteiden riittävyys,
pitkospuut, portaat, kaiteet)
- Tarvitseeko polku uusia käyttömahdollisuuksia, mitä?
- Mitä tulisi ottaa huomioon rakenteiden materiaalia valittaessa?
(kulutuskestävyys, yhtenäisyys, luonnonmukaisuus, huollettavuus, ilkivallan
kestävyys, tunnelmallisuus, selkeälinjaisuus)
-
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LIITE 3

OSALLISTAMISTILAISUUDEN KUTSU

LIITE 4
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K.OSA

KORTTELI/TILA

TONTTI/RNo

RAKENNUSTOIMENPIDE

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

PIIRUSTUSLAJI

JUOKS.No

Kehittämissuunnitelma
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

MITTAKAAVAT

Markkuun luontopolku, Tyrnävä

1:5000

OULUN AMMATTIKORKEAKOULU
LUONNONVARA-ALAN YKSIKKÖ
Kotkantie 1
SUUNNITTELIJA

Paulus Kananen

SUUN.ALA

TYÖ No

PÄIVÄYS

YHT.HENKILÖ

90250 OULU

PIIR.No

MUUTOS

MÄÄRÄ- JA YKSIKKÖHINTALUETTELO

LIITE 6

Suorite
€ / yks.
määrä (alv. 24 %)

Hinta yht.
(alv. 24 %)

Hinta sisältää
rahtikustannuk
set

Työ (h)

Työ (€)

1
5
99

38,00
260,00
3750,00

10

565,00

x

1

38,00

x

1
4
0

38,00
152,00
0,00

5

190,00

13
0
2
6
64
0
0
0
0
0
0
0
228
0

480,00
0,00
76,00
220,00
2400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8600,00
0,00

300,00
800,00
550,00
480,00
500,00

8
40
44
82
21

300,00
1520,00
1650,00
3100,00
800,00

3,40
3,90

340,00
390,00

4

152,00

5650,00
6390,00
0,00
0,00
40,00
0,00
4,80
323,00
6,42

5650,00
6390,00
0,00
0,00
800,00
0,00
240,00
646,00
321,00

4
0
0
0
0
0
0
0
0

152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Suorite

Yks.

Päällysrakenteet
Suodatinkangas Timburg N1 / KL2 2x100m 200m2 soralle
Murske 0-16 mm, h=50 mm, 200 m2
Pitkospuu, lehtikuusi

kpl
tn
jm

1
21
300

145,00
17,00
15,00

145,00
357,00
4500,00

x

Salaaojitus
Salaojaputki DN100 100/88mm
Salaojasepeli 6/16 mm
Suodatinkangas Timburg N1 / KL2 2x100m 200m2 soralle

jm
tn
kpl

100
23
1

2,37
18,00
145,00

237,00
414,00
145,00

x

Luonnonkiviportaat/Luiskekiviportaat
Murske 0-16 mm
Luonnonlohkare
Suodatinkangas Meltex N1 4x5 m (20 m²)

tn
kpl
kpl

1
10
1

17,00
59,00
35,90

17,00
590,00
35,90

Kota-aukea (osa myös laavulle)
Ekolet VU. Kompostikäymälä
PuuCee Pihalinna
Opastustaulu (ei sisällä opastemateriaaleja)
Opastetaulujen pleksit
Kotakeittiö
Nuotiorauta
Maastopöytä - Penkki
Roskakori Wood pyöreä, avoin (witre.fi)
Palosanko PA-TU
Avotulenteko kielletty -kyltti, alumiini (itsesuunniteltu, kylttimax.fi)
Tynnyri Gerdmans 115 l, sinkitty
Palosanko PA-TU (temrex.fi)
Sammutusastian verhous (lehtikuusilauta 25 x x125)
Pelkkahiris 7'', 26-30 cm (nuotiopaikan istuimet)
Polttopuusuoja
Riistakamera

kpl
kpl
kpl
erä
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
jm
m
kpl
kpl

1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
30
20
2
1

1490,00
1469,00
80,00
700,00
1200,00
60,00
90,00
284,58
53,32
47,01
157,00
39,00
2,30
15,00
700,00
113,37

1490,00
1469,00
160,00
700,00
1200,00
120,00
180,00
569,16
106,64
94,02
314,00
78,00
69,00
300,00
1400,00
113,37

Muut kalusteet ja varusteet
Opasteviitta / Paikanmerkki
Kohdeopaste
Perinteinen maastoistuin
Opastuskatos
Maastoportaat (partioilaisten sillalle)

kpl
kpl
kpl
kpl
m

4
20
11
1
10

75,00
40,00
50,00
480,00
50,00

jm
jm

100
100

kpl
kpl

1
1
3
20
20
30
50
2
50

Kaiteet
Lehtikuusi PHL 28 x 120

Lehtikuusiparru, 75 x 75

Toiminnalliset varusteet
NRO801, Köysirata 25 m (kompan.fi)
Frisbeegolfrata, 9 väylää
Risumaja (rakennetaan esim. raivausjätteestä)
Autonrengas
Lohkare
Pyöröpuu/pölkky
Lehtikuusi PHL (monenkokoista, hinta: keskihinta)
Polypropeeniköysi 640200 20mm sininen 110 M/RLL 4800kp
Lehtikuusilankku (monenkokoista, hinta: keskihinta)

kpl

kpl
kpl
jm
jm
kpl
jm

x
x

x
x
x
x

x

x

x

Maisemanhoidolliset toimenpiteet
Taimikon hoito/näkymien avaus (kota-aukean ranta ja siltojen ympäristöt)
Maisemalaidunnus

Miestyötuntihinta: 38€/h
Konetyötuntihinta: 75€/h

ha
vuosi

2
1

374,48
8662,70

Hinta yht. alv 0 %
Hinta yht. alv 24 %
Työtunnit yht.
Työn hinta yht.

12
80

748,96
8662,70

480,00
1280,00

33969,96
42122,75
734
26241,00

Työ (h) 0 = toetutetaan talkootyönä

VAIHTOEHTOISIA RAKENTEITA (tummennetulla tekstillä korvattava suorite)
Pitkospuut
Mäntylankku

jm

300

4,80

1440,00

Viitta / Paikanmerkki
Eräviitta (ulkonäkö itse suunniteltavissa, kyltti.fi)
Tolppa ja maakiila (kyltti.fi)

kpl
kpl

10
7

39,25
26,00

392,50
182,00

Kaiteet
Käsittelemätön puu

jm

200

0,00

0,00

Maastopöytä - penkki
Karhu hirsikalusto (värisävy kodasta, Broowood.fi)

kpl

2

749,00

1498,00

Nuotiorauta
M002 Nuotiogrilli ritiläosa ja pannukoukku (grilli.eu)

kpl

1

220,00

220,00

Pelkkahirsi 7'', 26-30 cm (nuotiopaikan istuimet)
Pyöröpuu/pölkky

jm

20

0,00

0,00

Polttpuusuoja
Puulato/halkoliiteri Pate (wood-group.fi)

kpl

2

2520,00

5040,00

Perinteinen maastoistuin
Pelkkahirsi 7'', 26-30 cm
Pyöröpuu/pölkky

jm
jm

22
22

15,00
0,00

330,00
0,00

99

3750,00

0

0,00

4

152,00

x

0

0,00

x

0

0,00

0

0,00

16

608,00

0

0,00

x
x

x

