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Mikä on tärkeää Riistapolulla?
• monimuotoinen metsä Korpilammen kaakkoispuolella
ja Rakkakuopalta pohjoiseen
• suosittu lapsiperheiden kohde
– Riistapolku sopiva reitti lapsille, koska lyhyt
• Riistapolku ja Loppula = hyvä kokonaisuus

Mitä korjattavaa Riistapolulla?
•

tiedostus, viestintä
– opasteet kuntoon ja näkyvämmiksi
– taulut huonossa kunnossa

• uusiminen tauluina suomeksi ja englanniksi

– yleiskartta reitistä Loppulan kohdalle
•

tien kunnostus Loppulasta Riistapolulle/Korpilammelle
– päässä olevan alueen raivaus uudeksi reitiksi/huoltoreitiksi, silta
vuolaan Korpiojan yli
– pysäköintialueiden kunnostus Loppulassa ja reitin varrella

•

pitkokset ja polut kuntoon
– esim. Korpilammen lounais- ja itäpuoli
– sillat kuntoon

Mitä uutta Riistapolulle?
•

reitit
– Loppulasta uusi yhdysreitti (polku) Riistapolulle Lehdonharjun ja Hirvikankaan kautta
Rakkakuopalle
– virallinen oikoreitti Riistapolulta Isokankaan reitille Korpilammensuolta Korpiselkään

•

vanhat taulut
– voisi korvata uusilla tiedoilla esim. luonnonhoidosta ja riistan selviytymisestä
– luonnonmuotoja pitää esitellä esim. rakkakuopat
– alueella Soneran kaapelit -> interaktiivinen sovellus toimisi varmasti alueella

•

laavun aluetta voisi kehittää
– Laavun luo pitkokset + katselulava/-tasanne + wc

•

pysäköintipaikka
– vesiposti tai pohjavesikaivo pysäköintipaikalle juomavettä varten
– uusi wc
– pöytää ja penkkiä

•

Korpilammen parantaminen
– Korpiojan suun pohjapadolla lammen umpeutumisen ehkäisyksi
– Korpiojan kunnostus puroksi

Havaintoja Riistapolun
ympäristöstä
• reitit
– hyvä reitti Sanginjoen tien vartta itään ja sieltä
luonnonsuojelualueelle
– reittitoive Ylikiimingintieltä Isohalmeen levikkeeltä
Kuovisuon kautta Isokankaan luoteisosan laavulle –
tarvittaneen silta ojan yli – saavutettavuus myös
joukkoliikenteellä
– reittiyhteystarve Loppulasta Iso Polvikankaaseen
• luonto, maisema
– Korpilamminsuon ennallistaminen, suo-ojia tukkoon yms.
– ei hakkuita polun ympärille tai Hirvikankaalle
– Pieni Polvikangas – kaunis paikka, haapakeloja

Yleisiä havaintoja, uusia ehdotuksia tai
korjauksia muualta Sanginjoelta
•

ulkoilun ja matkailun vetonaula
– jokamieskäyttö mahdollista 365 päivää vuodessa
– ei valosaastetta, lähellä kaupunkia
– huomioidaan turistit, joille metsä ei ole tuttu, esim. englanti opastuksiin
– esteetön paikka, inva-taso Isokankaaseen tai Loppulan luo sisältäen myös esteettömät kalusteet
– varustelainaamo: lumikengät, sukset ym.
– viikonloppuretkeilyyn yöpymismahdollisuus/autiotupa
– luontobussi esim. viikonloppuisin kesällä ja koulujen loma-aikoina Sanginjoentietä Kinnuseen
– miten saadaan aurinko paistamaan laavuille?

•

talvikäyttö
– Isokankaan vedenottamon luona hieno paikka talviretkeilyyn
– talviretkeilyalue esim. lumikenkäilyyn, hiihtoon ja fatbikeille
– hyvä talvikohde mm. valjakkojen näkökulmasta

•

tiet
– Kalimenlammen tie ehdottomasti kuntoon Yli-Kiimingintielle saakka - tien kunnostus
Ylikiimingintieltä Kalimenlammelle
– teiden kunnostusta ei tarvita Korpiselän kautta Kalimenlammelle, Isokankaantieltä edellä olevalle
tielle eikä Isokankaan vedenottamolta länteen - Isokangas kävelylle ja pyöräilylle, ei autoilulle
– voisiko Asmontien sulkea?
– Myllykosken saavutettavuus
•
•

–

osa halusi autolla päästävän
osan mielestä tietä ei tarvitse kunnostaa, vaan osoittaa kävelyyn ja pyöräilyyn

saavutettavuus tärkeää: reittejä ja teitä mieluummin vähän ja hyvin ylläpidettyjä kuin monta
huonosti ylläpidettyä

Yleisiä havaintoja, uusia ehdotuksia tai
korjauksia muualta Sanginjoelta
•

reitit
– pyöräily tulisi sallia vain reiteillä esim. Isokankaan luoteisosassa
– kelkkaurien kunnostaminen maastopyörien käyttöön
– maastopyöräily + talvipyöräily mahdollisuudet loistavat
•
•
•

aloittelijoille merkityt reitit
mtb -yhteensopivat pitkokset, sillat
reittien säilyminen

– reittitoive, yhteystarve (maastopyörät, hiihtolatu) Loppulasta Kivikkokankaalle tai
Valkeisjärvelle, n- 10 km
– opasteet paremmiksi, ilmoittavat myös kilometrimäärät
•

Sanginjoki luomu-keruualueeksi;
– Riistapolun lisäksi yrtti-+ luonnontuotepolku (kuusenkerkkä, pihka, terva yms.),
– myös sienipolku

•

Sanginjoen alueen länsireunaan väljä puurakentamisen alue, johon voisi muuttaa ne,
jotka haluavat asua lähellä metsää -> mahdollistaisi myös joukkoliikenteen. Alueelta
edelleen polut ja pyöräilyreitit Sanginjoen reitistöön. Kerrostaloista ja rakennuksista
muodostuisi ”aita”. Sisäpihalle muodostuisi puisto, missä lapset pysyisivät tallessa
(pääkaupunkiseudun ”apinatalo” samantyyppinen)

