Sanginjoen ulkometsän kehittämistyöpaja 1
retkeilyreitit ja rakenteet
Screen.ion tulokset
19.9.2019 klo 17.00-19.00
Ympäristötalolla, kahvila Leetassa, Solistinkatu 2.

Missä olet käynyt aiemmin Sanginjoella?
Kelkkareitti
Lemmenpolku
Polvikangas
Korpilampi
Myllykoski
Kuparisenpolulla
Kalimeenlampi
Loppulassa
Isokangas
Eri puolilla, useilla reiteillä
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Asiat, jotka ovat hyvin Sanginjoella
Oulun helmi
Tapahtumiin pääsee bussilla
Vähän metsästystä ja runsaasti kanalintuja
Lemmenpolku
Veden läheisyys
Opasteet kunnossa.
Polut
Monia reittejä , sopivan mittaisia
Nuotio ja taukopaikkoja hyvin
Laavut
Ahintupa
Loppulan luontokahvila
Metsäteitä
Lähellä kaupunkia, saavutettavuus.
Luonnonrauha
Vedenottamon ympäristö soineen ja näköaloineen
Suot
Suojelualueet
Metsät, metsäisyys
Verrattain monimuotoinen luonto
Vaihteleva maisema
Hyvin säilynyt luonto
Puhdas ilma
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Asiat, jotka ovat huonosti Sanginjoella
marjat
kadonneet,
hankalia
kulkea
Metsien käytettävyys
Soiden ja purojen tila todella heikko
Suojelun vähäisyys
Polttopuuhuolto
Moottorikelkkailu
Talviretkeilyä ei ole järjestetty
Maastopyöräreittien puute
Rakennetun arkkitehtuurin taso vrt. Liminganlahti
Laavujen sijoittelu uusiksi osaltaan
Loppulan rakennusten ja pihapiirin kunto
Pitkospuita ja rakenteita huonossa kunnossa
Polkujen/reittien kunto
Metsäautoteiden kunto
Julkista liikennettä ei ole
Liikaa ajoteitä
Autoilun ohjaus: pääväylät ja pääpysäköinnit
Viestintä ja tiedotus
Opasteet
Estettömyys

aurinko ei
paista

nykyaikaisuutta
lisää

reittituotteet
2020luvulle
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Tärkeimmät virkistyskäytön muodot Sanginjoella

Valokuvaus
Maastopyöräily
Hiihto
Lintuharrastus
Melonta
Luonnonantimien keräys (esim. marjastus, sienestys, jäkälän keruu)
Uinti
Koiravaljakot
Koirakokeet
Koirien kanssa ulkoilu
Suunnistus
Moottorikelkkailu
Geokätköily
Luontoharrastus
Nuotiointi
Patikointi, polkujuoksu
Kalastus
Metsästys
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Kuinka lähelle luontokohteita tulisi päästä
autolla Sanginjoella?
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alle 10 metriä

10 - 100 metriä

100 - 500 metriä

500 - 1000 metriä

1000 - 2500 metriä

yli 2500 metriä

Millaisia reittejä tulisi osoittaa Sanginjoelle?
Esteetön reitti
Moottorikelkkailu
Maastoratsastus
Koiravaljakot
Koirahiihto
Koirien ulkoilutusreitti

Perinteinen hiihto
Luisteluhiihto2

Maastopyöräily
Pyöräily
Polkujuoksu
Patikointi
Kävely
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Mihin haluaisit ohjattavan rahaa Sanginjoella?

Roskahuolto

Polttopuut
Puuceet, huussit
Nuotiopaikat
Infokyltit, opastetaulut
Opasteet, viitoitukset
Autiotuvat
Laavut
Taukopaikat, esim. penkit, pöydät
Pitkospuut
Pysäköintipaikat
Reitit
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Polttopuiden toteutustapa
Talvella, keväällä, kesällä ja syksyllä
Talvella ja kesällä
Erityisesti kesällä
Erityisesti talvella
Kerran vuodessa
Säännöllisesti esim. joka toinen kuukausi
Tuodaan laavulle
Tuodaan liiteriin
Ostan lähistöltä
Tuon itse
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- rankoina ja pölleinä, rankoina kuten Posion Korouomalla, rankoja ja
ketjussa työkalut paikalle, saha ja kirves liiterissä
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Mitä muuta haluaisit tuoda esille
Sanginjoen kehittämiseksi?
Asutuksen kehittäminen
Asiantuntemus ja osaaminen käyttöön
Saavutettavuus
Reitistön kehittäminen

Polttopuuhuolto
Talviretkeilyn kehittäminen
Kunnallistekniikka
Alueen rajaus
Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen
Sanginjoen sisältöjen kehittäminen
Ahintuvan kehittäminen
Loppulan kehittäminen
Turismin ja matkailun kehittäminen
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Mitä muuta haluaisit tuoda esille
Sanginjoen kehittämiseksi? perustelut ed. diaan
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Sanginjoen sisältöjen kehittäminen
- kehitetään kestävästi ja pidetään huolta alueesta, kaikkien paikaksi
- luomukeruualue
- luonnontuotteiden esittelyä,
- sieni- ja kasvikurssit,
- tapahtumia, opastettuja retkiä,
- retkeilyreittipeli,
- metsästys pois Isokankaan suojelualueen kupeesta,
- alkuperäislajiston luonnonvaraiset eläimet pl. hirvi rauhoitettava,
Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen
- tietoa ja informointia alueesta ja reiteistä monella kielellä, reitit tunnetuksi myös koululaisille
- oikein suunnattu markkinointi,
- jaettava/tulostettava kartta,
- opasteita myös englanniksi,
- tuotekortit reiteistä kuntoon
- nettiviestintä kuntoon
- Gps paikannuksella toimiva sovellus, joka antaa infoa kohteesta ja reiteistä, esim. Outdooractive reittiviestinnän alustana käyttöön
Loppulan kehittäminen
- kunnostus,
- kaupungin retkeilykeskus , luontokeskus kaikenikäisille,
- opastuskeskus-kahvilaksi, jota yhteisöt ja järjestöt voivat pyörittää
- kahvila/infopiste, puiden ostopaikka, vesipiste
- lapsille tehtävärasteja luonnosta, luontotuotereitti
Saavutettavuus
- upea kohde lähellä kaupunkia
- tiet kuntoon reiteille pääsemiseksi,
- turvallinen pyöräreitti kaupungista,
- autoilla kulku toimivaksi parkkipaikoille saakka,
- julkisella liikenteellä pääsy lähelle reittejä, citybussi kesäaikana 2x päivässä,
- yhteys Ylikiimingintielle, josta linja-autoyhteys
Reitistöjen kehittäminen
- talviretkeilyn haltuunotto
- reittien lisäys: lumikenkäily, hiihto, koiravaljakko, suunnistuspisteitä, kestorasteja, monikäyttö jne.,
- välinevuokraus esim. lumikengät,
- vesipiste reittien alkuun,
- esteettömät reitit: kohtuullisella hinnalla hyvää laatua (kustannus-hyötysuhde arvioitava tarkasti),
- patikka-, hiihto- ja maastopyöräilyreitti kaupungista (esim. Kivikkokangas, Valkeisjärvi) ulkometsän läpi Loppulaan ja Sanginjoelle
Asiantuntemus ja osaaminen käyttöön
- aktiivisen talkootoiminnan järjestäminen, käyttäjät mukaan kohteiden hoitoon,
- harrasteryhmien edustajien asiantuntemus reittien kehittämisessä,
- kävijälaskurit ja kävijätyytyväisyyskyselyt,
- kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen esteettömyyden ja soveltavan liikunnan kehittämisessä
Kunnallistekniikka
- aurinkosähkö ym. tarvittavaan energiantuotantoon,
- ekologinen viemäröinti ja jätehuolto

Kiitos!

