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1. Johdanto
Kangasalalle valmistui vuoden 2001 syksyllä noin 60 kilometrin vaellusreitti, Kaarinanpolku. Tällainen
seudullisesti yhteneväisen ulkoilureittiverkoston aikaansaaminen oli kuulunut seudun kuntien
liikuntatoimien tavoitteisiin jo pitkään. Reitistö sai alkunsa LEADER+ kehittämishankkeesta vuonna
2001, jolloin Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus myönsi hankkeelle investointi- ja
kehittämistukea Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta yhteensä 99 000 markkaa eli 16 600
euroa. Ensimmäisen hankkeen rakennusvaihetta veti Mikko Joutsniemi, sekä hänen seitsemän
työllistetyn joukko, jonka käsialaa reitin raivaus- ja maastotyöt sekä rakenteet ovat. Tätä edelsi vuonna
1999 alkaneet ensisuunnittelut ja neuvottelut reitin kulkusuunnista 60 maanomistajan kanssa, jonka
jälkeen vuonna 2001 tehtiin perusmaastotyöt sekä sen jälkeiset korjaukset vuonna 2002.
Nykyisellään Kaarinanpolku kulkee pääosin Kangasalan kaupungin, valtion ja yksityisten mailla Länsija Pohjois-Kangasalla yhdistäen Lempäälän Birgitan polun pohjoisen Kangasalan erämetsiin. Lisäksi
reitillä on yhteys myös Tampereen ja Kangasalan liikuntareiteille.
Perinteisestä retkeilyreitistöstä poiketen on Kaarinanpolulle tyypillistä kulkea myös kaupungin
taajama-alueilla, maantieverkostoja ja kevyenliikenteenväyliä pitkin. Kaarinanpolku kuljettaakin 60
kilometrin matkalla kulkijaansa myös taajama-asutusympäristössä, mikä puolestaan tarjoaa
retkeilijälle mahdollisuuden mm. eväiden täydentämiseen sekä julkisen liikenteen hyödyntämiseen,
mitä eritoten reitin keskiosa palveluineen ja pysäkkeineen tarjoaa. Tämä laskettakoon Kaarinanpolun
eduksi, sillä on huomioitavaa, että juuri vastaavanlaiset retkeilyreitistöt ovat tyypillisiä Euroopassa,
jossa retkeilijät hyödyntävät kaupunkien läheisyyden tarjoamia palveluita. Reitistön keskivaihe tarjoaa
tämän kaiken lisäksi myös paljon metsäisiä osuuksia ja luontoarvoiltaan kiinnostavia pienempiä
viheralueita. Kestävän liikkumisen edellytyksenä on mm. minimoidut siirtymiset kotiovelta
virkistyskohteille ja tämän mahdollisuuden Kaarinanpolku tarjoaa lähitulevaisuudessa arviolta noin
100 000 asukkaalle. Reittilinjan kulkeminen ja sille myös koti-ovelta pääsy taajama-alueilla korostaa
erinomaisia lähivirkistysmahdollisuuksia reitistöllä.
Kaarinanpolun alku- ja loppupää ovat metsiltään, luontoarvoiltaan ja vehreydeltään hyvinkin rikkaat.
Reitistön alkuosan eteläinen osio kulkee ainutlaatuisen Salmuksen Natura-alueen läpi sekä
linnustoltaan harvinaisen ja suojellun Koukkurahkan suon maisemissa. Kaarinanpolun pohjoinen
reitistön pääty taas tarjoaa runsaasti arvokkaita luonnonsuojelualueita kilpikaarnamäntymetsineen.
Kaarinanpolun vaikutuspiirissä asuu lähitulevaisuudessa noin 100 000 ihmistä molemmin puolin
Tampereen ja Kangasalan rajaa. Kaarinanpolun eteläosasta Kaukajärvelle asti asukkaita tulee
olemaan n. 60 000. Reitin keskisessä osassa Kaukajärveltä Ruutanaan n. 35 000 asukasta ja
Ruutanasta pohjoiseen n. 5000 asukasta. Pirkanmaan lähialueilla virkistäydytään keskimäärin n. 104
kertaa / vuosi / ihminen1 , eli Kaarinanpolun vaikutuspiirille voidaan laskea n. 10 milj. virkistyskertaa /
vuosi.

1

https://www.researchgate.net/publication/236606295_Mapping_outdoor_recreation_benefits_in_Finland_using_
national_inventory_data
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1.1 Hankkeen taustat
Kaarinanpolun varrella on tehty vuosien varrella useita uudistuksia. Ensimmäinen oli suunnistukseen
tarkoitettu kevytsilta vuonna 2004 Lihasulan maille, jonka vuokrasopimus on ollut voimassa vuoteen
2015 asti. Samalla kun kevytsilta rakennettiin, kunnostettiin Kaarinanpolkua sillan lähettyviltä
Tampereen pyrinnön talkoovoimin.
Kaarinanpolun opasteet on edellisen kerran uusittu lähes kokonaisuudessaan vuosina 2008-2010.
Kangasalan kunnan vuonna 2014 Liiku ja leiki -hankkeen myötä otettiin ohjelmaan liikuntapaikkojen
ja vaellusreittien löydettävyyden parantaminen. Tästä syystä Kaarinanpolun opasteet inventoitiin
syksyllä 2014 ja vuonna 2015 laadittiin Kaarinanpolun viitoitussuunnitelma2. Inventoinnin perusteella
voitiin todeta, että vaellusreitin opasteet ovat yleisesti ottaen kohtalaisessa kunnossa, mutta iso osa
viitoista vaatii kuitenkin uusimista tai kunnostamista lähivuosina. Viitoitussuunnitelma on pätevä ja
sen avulla opasteet, niiden määrä ja laatu määriteltiin ajanmukaisiksi. Tältä pohjalta vuoden 2015
Kaarinanpolun viitoitussunnitelmaa on lähdetty toteuttamaan osittain.
Reitistön laavut ja rakenteet kartoitettiin vuonna 20193. Kartoituksessa kuvattiin Kaarinanpolun
laavujen nykyinen tilanne käyttäjän näkökulmasta. Selonteko tarjoaa kehitysehdotuksia laavujen
viihtyisyyden parantamiseksi ja kartoituksen yhteydessä arvioitiin lisäksi eri laavujen soveltuvuutta
erilaisille käyttäjäryhmille.
Itse vaellusreitti on siirtynyt joiltakin kohdin vuosien aikana aivan uuteen paikkaan (mm. Kallion
teollisuusalueen kohta) ja 9-tien pohjoispuolella Tarastejärven jätekeskuksen laajenemisen
seurauksena syntyi tarve linjata reittiä kokonaan uusiksi Ruutanan asuinalueen läpi.
Kaarinanpolulle on esitetty uusi reittilinjaus, joka alkaa jonkin matkaa Porrasjärven pohjoispuolelta
suuntautuen Ruutanan (varaus vireillä olevassa Ruutanan osayleiskaavassa) ja Havisevan kautta
kiertäen Heramaajärven lenkille. Myös vireillä olevassa Saarenmaan osayleiskaavassa4 esitetään
reitistölle uusi ohjeellinen linjaus. Vaikka Kaarinanpolku ei kulje Lempäälää pidemmälle, reitistö
linkittyy kuitenkin Valkeakoskelle asti, sillä reitin eteläpäästä (Taivalpirtiltä) pääsee Pirkan hölkän
reittiä pitkin Valkeakoskelle.
Kaarinanpolku kulkee taajamissa, metsäautoteillä ja -poluilla ja metsäisillä osuuksilla kulkua on
helpotettu rakentamalla reitille pitkospuita ja siltarakenteita. Lisäksi reitin varrella on viisi laavua ja
tulentekopaikkaa. Alueen maanomistajien kanssa on neuvoteltu ja saatu maankäyttösopimus
jalkaisin, hiihtäen tai polkupyörällä tapahtuvaan liikkumiseen, sen sijaan mönkijöillä ja
moottorikelkalla reitille saavat mennä ainoastaan reitin huolto- ja kunnostustyötä suorittavat kunnan
työntekijät.

2

Kaarinapolun viitoitussuunnitelma 2015, Nikkinen Antti
Kangasalan laavut 2019, Humppi Manu
4
Saarenmaan osayleiskaavaehdotus
3
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1.2 Hankkeen tavoitteet
Velvoite ja vahva tarve tämän tyyppiselle hoito- ja käyttösuunnitelmalle on ollut jo jonkin aikaa. Toive
olisi saada selvityksestä työkalu, joka tuo jäntevyyttä ja jatkuvuutta reitin ylläpitoon ja
kehittämistyöhön. Lisäksi päällimmäinen tavoite hankkeen päättymisen jälkeen on Kaarinanpolun
määrätietoinen ja organisoitu ylläpito sekä reitistön statuksen nosto nykyisten olemassa olevien
retkeilyreittien joukkoon, minne Kaarinanpolku luonnollisesti kuuluukin.
Lisäksi tavoitteena on tuoda uusia tarkastelukulmia ja ikkunoita alati kasvavan luonto- ja
kotimaanmatkailun suuntaa. Tässä Kaarinanpolku voi tulevaisuudessa olla tärkeä ja toimiva alusta
paikallisille luontomatkailuyrityksille ja toki muillekin palveluille, joita nousujohteinen lähi- ja
luontomatkailu herättää.
Jotta tulevaisuudessa Kaarinanpolun laatu, huolto- ja ylläpito pysyisi hyvänä, olisi tarpeellista löytää
hoito- ja käyttösuunnitelman rinnalle ja tueksi toimintamalli, jossa kunnan retkeilyn vastuuyksikkö
kokoaa kaikki aihepiirin toimijat koolle ja jokaisen osa-alueen toimenpiteet kirjataan
vastuunjakotaulukkoon alkaen; Kunta – kunnan yksikkö – yksikön valtuuttama operaattori, yhdistys
yms. – loppukäyttäjä, eli retkeilijä.
Kunnassa on hyvä käydä sisäisesti läpi vastuut hallinnon osalta. Retkeilyn vastuuyksikkö luo ja
ylläpitää vastuunjakotaulukkoa ja valvoo kuka hoitaa minkäkin kohteen, huolehtii laatutason ja kuka
esimerkiksi tyhjentää vessoja ja kuka hoitaa polttopuuhuoltoa.

1.3 Hankkeen eteneminen
Hanke aloitettiin 1.10.2020 ja sen on määrä valmistua 15.12.2020. Työryhmä koostuu Ekokumppanit
Oy:n asiantuntijoista. Hankkeen vastaava suunnittelija on Petri Mäkelä, suunnittelija Hanna Eronen ja
avustava suunnittelija Ella Turunen. Graafisesta ulkoasusta vastaa graafikko Mika Telkkä.
Kaarinanpolun hoito- ja käyttösuunnitelma toteutetaan pääosin kirjoitustyönä, paikkatiedon,
paikallistuntemuksen ja arkistojen turvin. Tilaaja luovuttaa toteuttajalle kaikki Kaarinanpolusta
löytyvät taustamateriaalit sekä huollon ja hoidon tämän hetkiset yhteystiedot. Maastokäyntien aikana
työryhmä on arvioinut reitin nykytilaa ja mahdollisia ehdotettavia kehitysehdotuksia, uusia linjauksia
sekä rakenteiden määrää nyt ja tulevaisuudessa. Työn aikana toteuttaja on liikkunut maastossa, myös
Kaarinanpolun ulkopuolella tilaajan toimeksiannosta reitin ylläpitäjän valtuuksin. Koska aikataulu on
tiukka, on työryhmän huomiot ja pääpaino keskittyneet tulevaisuuteen ja kehitettäviin asioihin.
Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana Jari Järvinen (kaupunginpuutarhuri), Jenni Joensuu-Partanen
(kaavoitus), Milla Santalehto (vihersuunnittelu), Mikko Kakkonen (maakäyttöinsinööri), Jarno
Schutskoff (liikunnan palvelukoordinaattori) ja 1.10.-31.10.2020 Outi Pettersson (Visit Kangasala),
jonka tilalle tuli 31.10. Päivi Kuusivaara (Visit Kangasala).
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1.4 Ongelmat ja haasteet
Kaarinanpolun polkuverkosto sekä rakenteet vaativat päivitystä laajalla kädellä. Lyhyesti todeten:
reitti on huonossa kunnossa ja edellyttää useita parannustoimenpiteitä ja korjauksia. Näitä asioita
käydään eritellen läpi selonteossa ja tässä nyt kolme reitin keskeisintä haastetta.
Reitin yleiskunto on välttävä. Vahva toive on siirtää reitti pois voimalinjojen alta, sillä reitti kulkee
tällä hetkellä niiden alla lähes 6 kilometriä. Lisäksi reitti kulkee päällekkäin hiihtolatujen kanssa (n. 7
km matkalla), mikä aiheuttaa ongelmia talviaikaan. Näiden lisäksi reitillä on myös useita muita
kulkupaikkoja, joiden linjauksia tulisi pohtia ja kehittää, kuten esimerkiksi 9-tien ylityspaikka
Ruutanassa. Reitin pitkospuut, sillat ja sorastukset ovat pääosin käyttöikänsä päässä.
Taukopaikkojen rakenne on joiltain osin huonossa kunnossa ja niitä tulisi uusia ja korjata. Myös
pitkospuita tulisi lisätä sekä korjata vanhoja. Uudet asuinalueet nostavat näiden jo suosittujen
alueiden käyttöastetta entisestään, sekä jatkuvasti lisääntyvä luontoliikkuminen ja alati kasvava
kiinnostus retkeilyyn tuo tulevaisuudessa Kaarinanpolulle enemmän käyttöpainetta, joka osaltaan
lisää uusien rakenteiden tarvetta. Tämän lisäksi laittomia tulipaikkoja löytyy eri puolilta reittiä.
Reitistön markkinointi. Koko Kaarinanpolun markkinointi ja sen löytyminen eri viestintäkanavista
on jäänyt vuosien saatossa taka-alalle. Markkinoinnin tueksi on toteutettava selkeä markkinoinnin
suunnitelma ja yhtenäinen ilme, sekä verkkoalusta, jolta löytyy tulevaisuudessa kaikki tarpeellinen
tieto niin kartoista, laavuista ja palveluista lähtien

2. Alueen kuvaus
2.1 Kaavatilanne
Tässä kappaleessa luodaan katsaus Kaarinanpolun kaavatilanteeseen maakuntatasolta
yleiskaavoihin.
Maakuntakaavassa
Kaarinanpolku
huomioidaan
osana
merkityksellisiä
virkistysreitistöjä. Sen mukaan reitin linjauksen suunnittelussa tulee huomioida erityisen kiinnostavat
alueet, kuten arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt. Maakuntakaavan osoittamat
reittiyhteydet ovat ohjeellisia, eivätkä osoita konkreettisia reittien paikkoja.
Kaarinanpolku kulkee seitsemän eri osayleiskaava alueen halki ja se tuodaan monessa
kaavaselostuksessa esiin merkittävänä, erilaisia alueita yhdistävänä reitistönä. Yleiskaavan
reittimerkinnät osoittamat reittiyhteydet ovat ohjeellisia eivätkä osoita konkreettisia reittien paikkoja.
Yleiskaavoituksessa reittejä voidaan merkitä myös määräävänä.
Maakuntakaava 2040
Maakuntakaavan 2040 ”Virkistys - matkailu ja ulkoilu” -osiossa osoitetaan seudullisesti tärkeät polku, latu- ja melontareitit ja todetaan näin: Tavoitteena on muodostaa koko maakunnan kattava
runkoreitistö, joka luo yhteydet valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti tärkeiden virkistys8

ja ulkoilualueiden, luonnonominaisuuksiltaan vetovoimaisten alueiden, matkailupalvelujen alueiden
ja naapurimaakuntien ulkoilureittien välille sekä kytkee asutustaajamat tähän verkostoon5.
Suunnitteluperiaatteet: Pirkanmaan tärkein yhtenäinen ulkoilureittiverkosto on kansallispuistojen
alueelta maakunnan pohjois- ja luoteisosiin ulottuva Pirkan taival. Tampereen kaupunkiseudulla
tärkeimmät toteutuneet reitit ovat Birgitan polku ja Kaarinan polku Tampereen, Kangasalan,
Lempäälän ja Valkeakosken alueella. Ikaalisista Hämeenkyrön läpi Ylöjärvelle harjujaksoa seuraa
Pirkan ura. Toteutuneiden reittiosuuksien ohella maakuntakaavassa osoitetaan tavoitteet
runkoreitistön muodostamiseksi virkistyksen, retkeilyn ja matkailun vetovoima-alueiden välille.
Maakuntakaavan ulkoilureittiverkoston suunnittelussa on seudullisesti merkittävien ulkoilu-,
matkailu- ja luontokohteiden ohella huomioitu paikallisten retkeilyn palvelupisteiden, kuten
nuotiopaikkojen ja lintutornien, sijoittumista reitille. Pyrkimyksenä on ollut olosuhteiden salliessa
ohjata reittiä vesistöjen äärelle, jotka koetaan miellyttävinä ulkoiluympäristöinä. Reitistön linjauksessa
on pyritty välttämään niiden kulkua ympäristöhäiriöitä aiheuttavien toimintojen läheisyydessä ja
toisaalta huomioimaan erityisen kiinnostavat alueet, kuten arvokkaat maisema-alueet ja
kulttuuriympäristöt. Maakuntakaavan ulkoilureitit ovat sijainniltaan ohjeellisia ja osoittavat
yhteystarpeen virkistysverkostoon kuuluvien alueiden välillä.
Maakuntakaavan yleispiirteisyyden vuoksi kaavakartalla ei esitetä ulkoilureittien linjausta suurilla
virkistysalueilla. Maakuntakaavassa osoitettujen ulkoilureittien jatkuvuudesta virkistysalueiden sisällä
huolehditaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Osayleiskaava tilanne reitin eteläosista pohjoisosiin:
Maaseutualueiden osayleiskaava, kaava nro 11
Kaarinanpolun etelä- ja pohjoisosissa reitti on osa vireillä olevaa Maaseutualueiden osayleiskaavaa,
kaava nro 116. Reitti kulkee kaavassa pääosin maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, joka on
ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävä ja jolla on virkistyskäyttöä. Merkinnällä osoitetaan EteläKangasalla Kaarinanpolun-Birgitan Polun-Pirkan Taipaleen aluekokonaisuus sekä Pohjois-Kangasalla
Kaarinanpolun-Kintulammin-Pukalan aluekokonaisuus. Se tuo esiin myös yhtenäiset, laajat luonnon
ydinalueet, joilla on tarvetta retkeilyn ja ulkoilunjärjestämiseen. Ne ovat osa maakunnan ekologista
verkostoa ja tukevat luonnonympäristöjen kytkeytyvyyttä, säilymistä ja virkistyskäyttöä. Alueen
suunnittelussa ja käytössä on kiinnitettävä huomiota ulkoilumahdollisuuksia parantavien polku- ja
reittiverkostojen
ja
näihin
liittyvien
palvelujen
järjestämiseen
sekä
metsätalouden
toimintaedellytysten turvaamiseen. Luonnon monimuotoisuuden ja muiden luontoarvojen
säilyminen sekä luonnonympäristöjen pirstoutumisen välttäminen tulee ottaa huomioon alueen
suunnittelussa ja käytössä.

5
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Maakuntakaava 2040, kaavan sisältö ja perusteet - virkistys, matkailu ja urheilu
Maaseutualueiden osayleiskaava, kaava nro 11
9

Saaarenmaan osayleiskaava, kaava nro 36
Kangasalan ja Tampereen rajalle, Kaarinanpolun eteläiseen osuuteen suunnitellaan työpaikka-aluetta
ja myöhemmin rakennettavaa asutusta. Työpaikka-alue sijoittuu Ruskon yritysalueen jatkeeksi
Kangasalan puolelle. Vireillä oleva kaava nro 367 siirtää Kaarinanpolun linjausta tulevaisuudessa
oikealle, juuri ennen Lempäälästä Kangasalle menevää voimalinjaa, metsämäisempiin maaston osiin
pois kaava-alueelta. Kaavan ohjeellinen reitti yhdistyy nykyiseen Kaarinanpolun linjaukseen
Naapinkallioiden kautta hiihtoladulle myöhemmin kuin nyt, mikä vähentää ristiriitaa hiihtäjien,
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kesken. Ohjeellinen reitti antaa hyvän lähtökohdan Kaarinanpolun
uudelleen linjaukselle, joka ei kulkisi ollenkaan yhdessä hiihtoreitin kanssa. Saarenmaan
osayleiskaava tuo myös lisää käyttäjäkuntaa Kaarinanpolulle, joten reittien päällekkäisyyksiä on syytä
miettiä tarkkaan, samalla syntyy lisätarvetta taukopaikoille.

Vatialan osayleiskaava, kaava nro 27
Vatialan voimassa oleva osayleiskaava nro 278 on hyväksytty vuonna 2014. Kaarinanpolku kulkee sen
läpi etelä-pohjois-suunnassa erilaisten alueiden kautta, Kaarinanpolku on myös kaava-alueen
merkittävin viheryhteys. Liutussa reitti kulkee pienin toimin kehitettäväksi alueeksi merkityn
puistomaisen alueen läpi. Aluetta kehitetään erityisesti maisema-arkkitehtuurin keinoin. Vatialan ja
Nattarin asuinalueilla reitti kulkee monipuolisen asuinalueen läpi kävelyn ja pyöräilyn alue- ja
pääreittejä pitkin. Osa reitistä yhdistyy kävelyn laatukäytäväksi merkittyyn kävelyn ja pyöräilyn
pääreittiin, jonka varrelle on rakennettava laadukasta katuympäristöä ja edistettävä toiminnallisten
oleskelupaikkojen syntymistä alueen puistomaisen luonteen säilyessä. Tämän jälkeen reitti siirtyy
lähivirkistysalueelle, jolla ympäristö säilytetään. Lemetyn luontokokonaisuus on huomioitu
puustoltaan monirakenteiseksi ja merkittäväksi lähivirkistysalueeksi. Tämän jälkeen reitti kulkee
lähivirkistysalueeksi ja suojaviheralueeksi merkittyjen alueiden läpi kohti pohjoista.

Hampun osayleiskaava, kaava nro 8
Hampun osayleiskaava nro 89 on hyväksytty vuonna 2005. Kaarinanpolku kulkee sen läpi retkeily- ja
ulkoilualueeksi sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi merkityillä alueilla. Retkeily- ja
ulkoilualueella on virkistys- ja luontoarvojen vuoksi kiinnitettävä huomiota metsien käsittelyyn sekä
polku- ja reittiverkoston sijoittumiseen. Maisemaa muuttavat toimenpiteet vaativat MRL 128§:n
mukaisen maisematyöluvan. Reitti kulkee myös luonnonmonimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeiksi luokiteltujen alueiden ohi. Arvokkailla osa-alueilla ja niiden lähiympäristössä ei saa vaarantaa
kohteiden suojeluarvoja.
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Lamminrahkan osayleiskaava, kaava nro 16
Kaarinanpolku kulkee vuoden 2015 alussa voimaan tulleen Lamminrahkan osayleiskaava-alueen10
itäosissa. Pääasiassa reitti kulkee sähkölaitoksen suojaviheralueeksi merkityllä alueella sekä ulkoiluja virkistysmetsäksi merkityllä alueella voimalinjan alla, johtoalueella. Lamminrahkan ja Ruutanan
osayleiskaavojen välisellä alueella Kaarinanpolku kulkee tällä hetkellä Katajajärven ohi osan matkaa
kaavoittamattomalla alueella, josta se siirtyy vireillä olevan maaseutualueiden osayleiskaavan, kaava
numero 11 alueelle.

Ruutanan osayleiskaava, kaava nro 26
Ruutanan vireillä oleva osayleiskaava11 ottaa tulevaisuudessa haltuun Lamminrahkan ja Ruutanan
välisen alueen. Kaavaehdotuksessa Kaarinanpolku on tarkoitus ohjata Jussilan ja Saappaanpohjan
pohjoisrannan
kautta
Haralanharjulle.
Tällä
hetkellä
Kaarinanpolku
myötäilee
luonnonmonimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita ja kohteita. Luontoselvityksen mukaan
reitin varrelle jää liito-oravahavaintopaikka. Reitti mukailee viheryhteystarpeeksi määriteltyä aluetta,
joka on määritelty myös maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta.
Alueen toimenpiteissä on otettava huomioon virkistyskäyttöarvot sekä maisema- ja
luonnonolosuhteet.

Suinulan-Havisevan osayleiskaava, kaava nro 5
Suinulan - Havisevan osayleiskaava12 on tullut voimaan vuonna 2004. Kaarinanpolku tulee lännestä
kaava-alueelle työpaikkatoimintojen alueelle, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia. Alue on varattu työpaikka- ja asuinrakennuksille, jotka eivät aiheuta ympäristöhäiriöitä.
Mustijärven laavulle reitti kulkee maa- ja metsätalousvaltaiseksi määritellyllä alueella. Rakentaminen
ja ympäristönhoito on sovitettava huolellisesti maisemaan ja kyläkuvaan. Tällä hetkellä Kaarinanpolku
jatkuu Mustijärveltä pohjoiseen 9-tien ylityksen jälkeen metsäautotietä pitkin.
Osayleiskaavassa reitti on osoitettu kulkemaan maa- ja metsätalousalueella, jolla on erityistä ulkoilun
ohjaamistarvetta. Alueella on myös luonnonsuojelullista arvoa omaavia elinympäristöjä. Reitti kulkee
myös pientalovaltaisen alueen läpi. Alueen rakentaminen ja ympäristönhoito on sovitettava
huolellisesti maisemaan ja kyläkuvaan. Reitti jatkuu maisemallisesti arvokkaalle peltoalueelle, jolla on
kulttuurihistoriallisesti arvokas maisemakokonaisuus. Sieltä reitti jatkuu Haralanharjulle maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta pitkin, jolla on erityisiä maisema- ja ulkoiluarvoja. Metsänhoidossa tulee
ottaa huomioon alueen kuuluminen valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Alue on
maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ja siellä on erityisiä ulkoilun ohjaamistarpeita.
Haralanharjulla on myös luonnonsuojelullisesti arvokkaita elinympäristöjä ja näkötornin ympäristö on
luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi ja se tulee säilyttää ennallaan, mahdolliset
korjaustoimenpiteet tulee suorittaa niin, että alueen luonne säilyy.

10

Lamminrahkan osayleiskaava, kaava nro 16
Ruutanan osayleiskaava, kaava nro 26
12
Suinula-Havisevan osayleiskaava, kaava nro 5
11

11

Maaseutualueiden osayleiskaava, kaava nro 11
Kaarinanpolun pohjoisosa Havisevan järveltä ylöspäin kuuluu vireillä olevan maaseutualueiden
osayleiskaavaan. Reitti kulkee kaavalla maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, joka on laaja ja
yhtenäinen, samalla se ohittaa kiviaineshuollon kannalta tärkeitä alueita. Norojärviä lähestyttäessä
kaavamerkintä muuttuu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, joka on ekosysteemipalvelujen
kannalta merkittävä ja jolla on virkistyskäyttöä. Niiden merkitys retkeilylle ja ulkoilulle on tunnistettu
ja ne ovat osa maakunnan ekologista verkostoa. Alueet tukevat luonnonympäristöjen virkistyskäyttöä,
säilymistä ja kytkeytyvyyttä. Norojärvien ja Joutsenenpesän välinen alue on luonnonsuojelualuetta,
joka on tarkoitettu suojeltavaksi luonnonsuojelulainsäädännön nojalla. Siellä ei saa ryhtyä
toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Myös Puikkarinlammin alue valtatien
oikealla itäpuolella on merkitty luonnonsuojelualueeksi.
Rautatien itäpuolella Lihasulaa
lähestyttäessä alue muuttuu takaisin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, joka on laaja- ja
yhtenäinen. Lihasulaa lähestyttäessä alue on tunnistettu maakunnallisesti arvokkaaksi
kulttuurimaisemaksi sekä maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Alueiden ominaispiirteet
tulee säilyttää.

2.2 Maanomistussuhteet
Reitti kulkee yli 140:n kiinteistön mailla ja eri maanomistajia reitillä on noin 115. Yksityiset
maanomistajat omistavat maita yli kolmasosan reitistä eli n. 23 kilometriä. Kangasalan kaupunki
omistaa 13 km, Tampereen kaupunki 4 km, valtio 4km ja Kangasalan seurakunta 2 km. UPM, säätiöt
ja muut yritykset omistavat lähes kolmasosan reitistä. Suurin yksityinen maanomistaja, Lihasulasäätiö omistaa maata 15 kilometrin matkalla.
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Kaikki Maanomistajat eriteltynä

km

%

Yksityiset

23

36

Kangasalan kaupunki

13

21

Tampereen kaupunki

4

6

Valtio, senaatti-kiinteistöt, ELY

4

6

Kangasalan seurakunta

2

3

Säätiöt (Lihasula), yritykset (UPM)

18

28

Yhteensä

63

Maanvuokrasopimukset
Kangasalan kaupunki on tehnyt maanvuokrasopimukset eri maanomistajien kanssa vaihtelevin
ehdoin. Lihasulan säätiön kanssa on tehty maanvuokrasopimus valtatien 9 ylittävästä
suunnistussillasta
vuonna
2004 ja
se
on
päättynyt
2015.
Tilan
211-459-5-130
maanvuokrasopimukseen on kirjattu, että maanomistaja voi irtisanoa sopimuksen ilman erityistä
perustetta. Katajajärven lähettyvillä tilan 211-448-1-366 alueella reitin käyttö on sallittu vain hiihtäen
ja jalkaisin 900 metrin matkalla.
Kolmen kiinteistönosalta Houkanvuoren yksityistien vuosikokouksessa 20.6.2000 on sovittu, että
Houkanvuorentiellä kulku on sallittu vain jalan 400 metrin matkalla, tilojen 211-409-2-53, 211-409-243 ja 211-409-1-19 alueella. Lorunkorventien loppupäässä kulku on sallittu vain jalan 200 metrin
matkalla, tilan 211-426-2-24 alueella. Tampereen kaupungin tilan 211-401-8-0 alueella reitin pääkäyttö
on 800 metrin matkalla edelleen hiihto-ulkoilureitti.
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Kaarinanpolku esitettynä kartalla ja Kangasalan kaupungin maaomaisuus13
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Kangasalan kaupungin maaomaisuus
https://paikkatieto.sweco.fi/maps/kangasala/kartta?startExtent=24494531%2C6809341%2C24537868%
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aastokarttaHarmaa
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2.3 Häiriötekijät
Kaarinanpolku kulkee hyvin vaihtelevassa maastossa metsien ja kaupunkiympäristöjen läpi. Reitti
kulkee monin paikoin voimalinjojen alla. Voimalinjojen ylläpitoraivaus kadottaa polun muutaman
vuoden välein. Ne tarjoavat kuitenkin myös kaukomaisemia, marjastus- ja sienestyspaikkoja sekä
reittejä poluille ja hiihtoladuille.
Reitti ylittää ja alittaa junaradan, valtatie 9 ja 12, joista aiheutuu ajoittaista meluhaittaa sekä etenkin
valtatie 9 ylityksen osalta turvallisuusriski. Taajamien ja julkisten kulkuvälineiden läheisyyden ansiosta
Kaarinanpolku on monelle helposti saavutettavissa matalalla kynnyksellä. Valtatien 9 ylitykselle
toivotaan nykyistä turvallisempaa vaihtoehtoa.
Maanomistajien kannalta yksityisteiden käyttö reitistön yhteydessä on huomattavaa ja herättää
helposti keskustelua tiestön hoidon kustannuksista.

2.4 Maa- ja kallioperä
Kaarinanpolun alueella maastoa hallitsevat vesistöt sekä harjujaksot, joiden maaperä on pääosin
hiekka- ja soramoreenia. Harjualueilla sijaitsee myös Kangasalan pohjavesialueet. Maastoa halkovien
vesialueiden rannat ovat pääosin savea. Harjujen määrästä ja koosta riippuen rantakerrostumat
(muinaisten meren- ja järvenrantojen hiedat, sorat ja hiekat) ovat tavanomaista laajempia ja
lukuisampia14. Kaarinanpolun pohjois- ja eteläpäissä maaperä on pääosin kalliota ja hiekkamoreenia
sekä hieman eloperäisiä maalajeja, kuten saraturvetta. Reitin keskivaiheilla Vatialan seudulla on
hietaa ja hiesua. Kallio- ja mäkialueiden väliset laaksot ovat vedenläpäisevyydeltään huonosti
vedenhankintaan soveltuvien maalajien (moreenin, saven ja turpeen) peitossa. Kangasalan alueella
erottuu selkeästi kalliomaiden ja moreenin hallitsemat ylävät seudut ja savikoiden hallitsemat alavat
seudut muodostaen omia alueitaan.

2.5 Maisema
Viimeisimmän jääkauden jäljet muodostavat Kangasalla selkeät kehykset maisemalle. Kangasalle
tunnusomainen maisema muodostuu vesistöjen, harjujen ja mäkien syleillessä toisiaan. Kaupungin
läpi kulkee mahtava ja monin puolin maisemallisesti kaunis saumaharju. Sen osien nimityksiä ovat
luoteesta kaakkoon Kirkko-, Kuohun-, Keisarin- ja Vehoniemenharju. Kaikki luetellut harjanteet
nousevat 40-50 m ympäristöään korkeammalle. Kaarinanpolku sivuaa saumaharjua Kaukajärven
rannantuntumassa.
Kaarinanpolku kulkee eri metsätyyppien, soiden, taajama-alueiden, kalliolakien, polkujen, järven
rantojen, kevyenliikenteenväylien ja metsäautoteiden läpi. Reitin etelä- ja pohjoispäissä polku sijoittuu
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metsäisiin maastoihin. Harjujakson pohjoispuolella maisema muuttuu keskisuomalaiseen
erämaiseen maisematyyppiin. Reitin keskivaiheilla se kulkee tiheänkin taajama-alueen läpi. Reitin
näkymäalueet vaihtelevat harjujen kaukomaisemista tiheimpien metsien ja asuinalueiden
lähinäkymiin.

2.6 Alueen metsät ja kasvupaikkatyypit
Viheralueiden määrä Kangasalla on 479 ha15. Viheralueista suurin osa, 327 ha, on taajamametsiä.
Loppu pinta-ala jakautuu melko tasaisesti puistoihin, taajamaniittyihin ja suojelu- ja erityisalueisiin.
Ihmistoiminta näkyy metsätalousmetsissä ja viljellyissä pelloissa, mutta lähes koskematonta luontoa
ja kirkasvetisiä järviä on vielä jäljellä. Kaivannon kanavan ja Vehoniemenharjun kohdalla luonto
näyttää parhaimmat palansa. Siinä järvet, harju ja peltoaukeat yhtyvät maisemassa jatkuen vaihdellen
kohti Pälkäneen rajaa.
Metsäalueita voi käyttää virkistymisen lisäksi myös opetukseen. Vehoniemen harjulla sijaitsee valtion
luonnonsuojelualue ja metsäpolku. Kirkkojärven rannoilla ja rantametsissä puolestaan kiertää
viitoitettu Kirkkojärven kulttuuri- ja luontopolku. Ympäristöministeriön METSO-ohjelmalla eli EteläSuomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmalla 2008–2016 edistetään metsien
monimuotoisuuskohteiden inventointia sekä luonnonarvojen säilyttämistä tukevaa metsien käytön
suunnittelua. Kangasala sai ympäristöministeriön rahoitusta kunnille suunnattuun METSOhankkeeseen ja inventointi tehtiin vuoden 2011 aikana. Sen avulla selvitettiin sopivia METSO-kohteita
sekä muita kunnan arvokkaita metsäalueita ja saatiin lisätietoa turvattavista luontoarvoista.
Inventointi kattoi 572 hehtaaria kunnan omistamista metsistä ja luontokohteita löydettiin kaikkiaan
39 hehtaaria. METSO-ohjelman avulla myös yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsänsä
monimuotoisuutta. Ohjelman lähtökohtana on vapaaehtoisuus. Metsänomistaja voi halutessaan
tarjota metsäänsä METSO-kohteeksi ja saada suojellusta alueesta korvauksen.

2.7 Eläimistö ja kasvillisuus
Kangasala kuuluu Keski-Hämeen viljely- ja järviseutuun. Kangasalan sijainti voimakasmuotoisella
harju-jaksolla, eteläboreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen vuokkovyöhyke -lohkolla sekä
Pirkanmaan runsasvesistöisellä alueella antaa leimansa kunnan luonnon yleispiirteille. Kangasalan
luonnon ominaispiirteet muodostuvatkin tästä harjujen, tasaisten savikoiden, vehreiden lehtojen ja
monimuotoisten vesistöjen pienipiirteisestä vaihtelusta. Kangasalan luonnon huomionarvoisina
piirteinä voidaan mainita paitsi harjut ja lehdot, myös matalista pikkujärvistä koostuva lintuvesialue
sekä laajahkot metsäalueet.
Retkeilymetsäalueen kasvillisuus vaihtelee kosteasta ja rehevästä puronvarren korvesta mustikka- ja
puolukkatyypin kankaisiin ja karuihin kalliomaihin. Kaarinanpolun kasvillisuus koostuu Pirkanmaan
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seudulle tyypillisestä tuoreen kangasmetsän lajistosta. Tyypillisiin lajeihin kuuluvat mm.
metsäkastikka (Calamagrostis arundinacea), kanerva (Calluna vulgaris), puolukka (Vaccinium vitisidaea), mustikka (Vaccinium myrtillus), metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana), lillukka (Rubus
saxatilis), oravanmarja (Maianthemum bifolium), lampaannata (Festuca ovina), kultapiisku (Solidago
virgaurea) ja kevätpiippo (Luzula pilosa).
Tavallisimpia nisäkäslajeja alueella ovat mm. hirvi (Alces alces), rusakko (Lepus europaeus), metsäjänis
(Lepus timidus), orava (Sciurus vulgaris), kettu (Vulpes vulpes), mäyrä (Meles meles), kärppä (Mustela
erminea), lumikko (Mustela nivalis) ja useat pikkujyrsijät.
Harvinaisempia, vain yksittäisinä esiintyminä tavattavia lajina löytyy Kangasalan pohjoisissa osissa
tavattava kanadanmajava (Castor canadensis)16. Erityisen suojeltava lajina taas on huomioitava sekä
Pitkäjärven rantametsissä, Ruutanan, Matkajärven ja Saarenmaan alueella löytyneet liito-orava
havainnot (Pteromys volans)17.
Lisäksi Tampere-Jyväskylä -rautatien ja valtatien 12 risteyksen ympäristö (Lemposen pohjoinen osa)
on erittäin merkittävä liito-oravien esiintymäalue. Alueelta on liito-oravahavaintoja yli 20 vuoden ajalta
ja keväällä 2012 alueella havaittiin liki neljäkymmentä liito-oravan pesäpuuta (kolohaapoja,
risupesäkuusia, pesäpönttöjä) ja noin 150 muuta liito-oravapuuta. Alue muodostaa poikkeuksellisen
laajan ja edustavan, luonnonsuojelulain 49 § tarkoittaman liito-oravan lisääntymis- ja
levähdyspaikkakokonaisuuden18.
Alueella tavattavista lintulajeista yleisimpiä ovat peippo (Fringilla coelebs), pajulintu (Phylloscopus
trochilus), metsäkirvinen (Anthus trivialis), useat rastaslajit (Turdus sp) sekä monet tiaiset (Parus sp).
Harvalukuisempia pesimälajeja ovat puolestaan monet vanhoissa metsissä viihtyvät lajit, kuten
varpuspöllö 14 (Glaucidium passerinum), viirupöllö (Strix uralensis), mehiläishaukka (Pernis apivorus),
pohjantikka (Picoides tridactylus), kanahaukka (Accipiter gentilis) sekä metso (Tetrao urogallus).
Kaarinanpolun aivan eteläpäässä, Salmuksen Natura-alueilla kasvaa luontodirektiivin lajeista
lapinsirppisammalta (Hamatocaulis lapponicus), hiuskoukkusammalta (Dichelyma capillaceum) sekä
hajuheinää (Cinna latifolia). Uhanalaisista ja harvinaisista lajeista löytyy lisäksi mm. myös Matkajärven
alueella tavattu rusokääpä (Fomitopsis pinicola).
Lisäksi erityisesti vanhalla suojelualueen osalla lahopuun määrä on huomattavan suuri. Suomessa
elävistä eliölajeista jopa viidennes on riippuvaisia lahopuusta, ja lahopuun määrän väheneminen
onkin syynä joka kymmenennen eliölajin uhanalaisuuteen. Tästäkin syystä suojelualue kaipaa
ympärilleen tukialueita, joilla luonnontilaisuus säilytetään tai sitä pyritään lisäämään mm. lahopuun
määrää kasvattamalla.
Kaarinanpolku sivuaa metsälain 10 § erityisen tärkeitä elinympäristöjä, mitkä on syytä huomioida
Kaarinanpolun kehittämisen yhteydessä. ML 10 § määrittelee metsätalouden reittejä ja ajouria, eli
virkistyskäytön kannalta nämä alueet voivat olla järkeviä ja luontoarvojen kannalta parempia
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ympäristöjä myös Kaarinanpolun reitin linjaukselle. ML 10 § ei kuitenkaan määrittele virkistyskäytön
reittejä ja kohteita.

2.8 Vesistöt
Kaarinanpolun reitti sivuaa monia erilaisia vesistöjä, jotka sijaitsevat Kokemäenjoen vesistössä,
Längelmäveden ja Hauhon reittien valuma-alueella. Reitin eteläpäässä, Taivalpirtiltä pohjoiseen
lähdettäessä reitin varrella ovat Iso-Riutta, Vähä-Riutta, Iso-Salmus ja Pikku-Salmus järvet. Nämä
metsäjärvet ovat osa Salmuksen aluetta, joka on Natura 2000 suojelualue.
Reitti ylittää lukuisia sekä luonnonmukaisia että ojitettuja ojia ja suoalueita. Ennen taajamaa reitti
kulkee Kaukajärven ja Pitkäjärven välistä. Reitin keskivaiheilla on pieni Katajajärvi, Matkajärvi,
Mustijärvi ja Ylinen Salmijärvi. Reitin pohjoispäässä on kolme lenkin muodostavaa vesistö aluetta,
joiden rannat (Puikkarinjärveä lukuun ottamatta) kuuluvat kaikki METSO- ohjelmaan; Norojärvet ja
Joutsenenpesä, Puikkarijärvi ja Puikkarinlammi sekä Heramaanjärvi.
Kaarinanpolun vesistöt.
Reitti polveilee pienten
metsälampien ja pienten
järvien ympäristössä.

18

3. Luonnonsuojelu ja -hoito
Kaarinanpolku kuljettaa retkeilijää useiden pienten luonnonsuojelualueiden huomaan, sekä myös
muuten luonnoltaan arvokkaiden ja vaikuttavien lehtojen, suoalueiden ja maisemien läpi.
Kaarinanpolku on Kangasalan kaupungin toteuttama ja ylläpitämä retkeilyreitti, eli Kangasalan
kaupunki on reitin ns. vastuullinen pitäjä. Reitin ulkopuolisella maasto-osuuksilla retkeilijät liikkuvat
jokamiehen oikeuksin, mutta reitillä kaupunki on vastuussa retkeilijän turvallisuudesta
kuluttajaturvallisuuslain puitteissa. Kaarinanpolku kulkee monilta osin luonnonsuojelualueilla, joissa
on voimassa omat suojelumääräyksensä. Polun reitistölle osuvien luonnonsuojelualueiden
suojelumääräyksissä ei ole määritelty erikseen millä tavoin alueilla voidaan liikkua. Alueille ei ole
määritelty voidaanko alueilla liikkua kävellen tai pyöräillen. Kävellen tapahtuva retkeily on yleisesti
hyväksyttyä toimintaa ja sitä harrastavatkin lähes kaikki ulkoliikkujat.
On huomioitavaa, että viimeisen 10 vuoden aikana maastopyöräilyn suosion kasvu on nostanut
retkeilyreitistöjen monikäyttöisyyttä ja aiheuttanut erilaisia tulkintoja. Koska suojelumääräyksissä
pyöräilyä ei ole erikseen mainittu kielletyksi, tulee kaupungin tehdä päätös reitin monikäyttöisyyden
suhteen.

3.1 Nykytila ja tavoitteet
Kaarinanpolku kulkee reitin eteläosassa yhden Natura-alueen läpi ja sivuaa pohjoisempana useita
erikokoisia luonnonsuojelualueita, sekä Metso-ohjelmalla suojeltuja alueita. Etenkin pohjoisosassa
polkuverkostoa reitti kulkee useimmissa kohdin Vihtori Peltonen-Lihasulan säätiön omistamien
luonnonsuojelualueiden läpi tai niitä sivuten.
Lihasulan säätiö on yleishyödyllinen taho, joka pyrkii erilaisilla rauhoitus-, vartiointi ym. toimenpiteillä
turvaamaan maidensa luontoarvojen säilymisen ja virkistyskäyttömahdollisuudet. Metso-ohjelma
taas on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma, jonka avulla yksityiset metsänomistajat
voivat vapaaehtoisesti suojella metsiensä monimuotoisuutta. Valtio maksaa ohjelman mukaisesta
suojelusta ja luonnonhoidosta korvausta.
Kaarinanpolun hoito- ja käyttösuunnitelma toimii ylätason ohjaavana suunnitelmana ja hoito- ja
käyttösuunnitelmassa esitetyt uudet taukopaikat ja reittilinjaukset on esitetty viitteellisellä ja
yleisluontoisella tasolla. Luonnonarvot ja suojelualueiden rauhoitusmääräykset huomioidaan
lähtökohtaisesti aina kun kyseessä on uusien reittien ja taukopaikkojen kehittäminen ja tarkempi
toteutussuunnittelu uusilla alueilla. Myös liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä lintujen
pesimäajat huomioidaan kaikissa toimenpiteissä ja niiden suunnittelussa.
Opastauluilla voidaan vaikuttaa myös luontoarvojen parempaan huomioimiseen. Kun Kaarinanpolun
info- ja opastauluja uusitaan jatkossa, otetaan opastauluissa huomioon myös luontoarvojen
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huomioiminen. Luontovaikutusten arviointi tullaan tekemään osana tarkempaa toteutussuunnittelua
uusista reiteistä ja taukopaikoista.

Salmuksen Natura-alue

Lähdettäessä Kaarinanpolkua etelästä kohti pohjoista, heti alkuun reitti vie Salmuksen Naturaalueen poikki. Salmuksen alueen pohjoisosan Koukkurahkan suo on useiden harvinaisten lajien
keidas, jonka linnusto ja suokasvit ja perhoslajit ovat erityisen huomion arvoisia.

Alueen kuvaus: Alueen pohjoisosan Koukkurahka on luonnontilainen keidassuo, jonka linnusto on
edustava esimerkki Karujen rämeiden linnustosta. Alue onkin mm. kaakkurin pesimäsuo. Suo on
merkittävä myös kasvi- ja perhoslajistonsa vuoksi. Salmuksesta alkava järviketju on säilynyt
poikkeuksellisen luonnontilaisena asutuskeskusten välissä. Sen järvet ovat karuja ja kirkasvetisiä, osa
humusvaikutteisia. Kokonaisuutena Salmuksen alue on suo- ja pienvesiluonnon yhdistelmänä
Pirkanmaan parhaimmistoa. Alueella kasvaa luontodirektiivin lajeista lapinsirppisammalta,
hiuskoukkusammalta sekä hajuheinää.
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Salmuksen alue muodostaa useiden luontotyyppien erinomaisen kokonaisuuden kahden järviketjun
muodostamalla valuma-alueella. Merkitys on suuri myös moninaiskäytön kannalta; alue on mm.
suosittua vaellusmaastoa.
Lemposen lehto -luonnonsuojelualue

Kaarinapolun keskivaiheella reitistö sivuaa Lemposen lehdon ls-alueen vieritse. Kangasalan
kunta maanomistajana on hakenut vuonna 2017 Lemposen lehdon luonnonsuojelualueen
perustamista osallistumalla Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Luontolahjani satavuotiaalle kampanjaan. Alueella on puustoltaan monilajinen, iäkäs ja rakenteeltaan monipuolinen sekä
muulta kasvillisuudeltaan edustava ja arvokas lehto sekä runsaasti eri-ikäistä lahopuustoa.
Lemposen luonnonsuojelualueella ovat voimassa seuraavat rauhoitusmääräykset, eli alueella on
kielletty:
-

metsänhakkuu ja muut metsänhoitotoimet
elävien ja kuolleiden kasvien, kasvinosien ja sienien ottaminen tai vahingoittaminen
ojien kaivaminen ja muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen, muuttaminen ja sen ainesten
ottaminen
rakennusten, rakennelmien, teiden ja polkujen rakentaminen
moottoriajoneuvolla liikkuminen
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-

luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai
niiden pesien hävittäminen ja selkärangattomien eläimien pyydystäminen tai kerääminen
kaikenlainen muu toiminta, joka muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti
luonnonoloihin tai eliölajien säilymiseen.

Edellä olevien määräysten estämättä alueella on sallittu:
-

marjojen ja hyötysienien poiminta
metsästys
alueen lehtojen hoito maanomistajan ja ELY-keskuksen hyväksymän hoitosuunnitelman
mukaan ja moottoriajoneuvolla ajo hoitotöissä.

Joutsenenpesä-Norojärvien alue

Pohjoisosassa reitistö kulkee Norojärven luonnonsuojelualueen reunoilla ja osin sen sisällä. Alue
on suojeltu METSO-ohjelman mukaisesti vuonna 2015 ja sen omistaa Vihtori-Peltonen-Lihasulan
Säätiö.
Suojelualueen pinta-ala on noin 21 hehtaaria ja alueella sovelletaan luonnonsuojelulain 24 § ja
oheisia rauhoitusmääräyksiä. Alue muodostaa pienten lampien ja järvien
elinympäristöverkoston, jonka metsiköt ovat suureksi osaksi iäkästä havupuustoa ja jossa
esiintyy lahopuustoista kangasmetsää, pienvesien lähiympäristöä ja puustoisia soita.
22

Joutsenenpesä-Norojärvien luonnonsuojelualueella ovat voimassa seuraavat rauhoitusmääräykset,
eli alueella on kielletty:
-

metsänhakkuu, lahopuiden poistaminen sekä muu kasvien ja kasvinosien ottaminen sekä
vahingoittaminen, marjoja ja sieniä lukuun ottamatta
ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä kaikenlaisten muu maa- ja
kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen
selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen, häiritseminen ja pesien
vahingoittaminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen keräämistarkoituksessa
rakennusten, rakennelmien, teiden ja polkujen rakentaminen
moottoriajoneuvolla liikkuminen
suunnistus - ja muut maastokilpailu sekä harjoitukset
leiriytyminen ja avotulenneko, lukuun ottamatta maanomistajaa
kaikenlainen muu toiminta, joka muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti
luonnonoloihin tai eliölajien säilymiseen.

Edellä olevien määräysten estämättä alueella on sallittu:
-

hirvieläinten metsästys metsästyslain mukaan
olemassa olevien polkujen kunnossapito
alueen rajalla olevien tien ja sähkölinjan käyttö ja kunnossapitoa haittaavan puuston
kaataminen alueella lahopuuksi
alueella olevan laavun käyttö ja kunnossapito sekä olemassa olevien rakennusten kannalta
vaarallisten puiden kaato alueelle lahopuuksi sekä moottoriajoneuvolla ajo huoltotöissä.
avotulenteko vain maanomistajan luvalla
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Puikkarinlammin ja Puikkarinvuoren luonnonsuojelualueet

Kaarinapolun pohjoisosassa sijaitsee Puikkarinlammin sekä Puikkarinvuoren
luonnonsuojelualueet. Puikkarinvuoren suojelupäätös on tehty vuonna 2015. Puikkarinlammi
taas on suojeltu Metso-ohjelmalla. Polkureitistö kulkee osin tämän ls-alueen läpi sekä sen
vieritse.
Puikkarinlammi on kooltaan 6,7 hehtaaria. Alue täyttää METSO-ohjelman
luonnonsuojelubiologiset valintakriteerit ja aluetta on siten pidettävä niin edustavana ja
arvokkaana, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta
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Puikkarinlammin ja Puikkarinvuoren luonnonsuojelualueella ovat voimassa seuraavat
rauhoitusmääräykset, eli alueella on kiellettyä:
-

metsänhakkuu, lahopuiden poistaminen sekä muu kasvien ja kasvinosien ottaminen sekä
vahingoittaminen, marjoja ja sieniä lukuun ottamatta
ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä kaikenlaisten muu maa-ja
kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen
selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen, häiritseminen ja pesien
vahingoittaminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen keräämistarkoituksessa.
rakennusten, rakennelmien, teiden ja polkujen rakentaminen
moottoriajoneuvolla liikkuminen
suunnistus - ja muut maastokilpailu sekä harjoitukset, leiriytyminen ja avotulenteko
kaikenlainen muu toiminta, joka muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti
luonnonoloihin tai eliölajien säilymiseen.

Sallittua on:
-

-

alueeseen rajoittuvien olemassa olevien teiden käyttöä ja kunnossapitoa haittaavan puuston
poistaminen on sallittua. Puut tulee kaataa ja jättää suojelualueelle lahopuuksi
hirvieläinten metsästys
aluetta saa hoitaa maanomistajan hyväksymän ja ELY-keskuksen vahvistaman
hoitosuunnitelman mukaan. Alueella saa ajaa moottoriajoneuvolla hoitotöissä maan ollessa
jäätyneenä
edellä olevista määräyksistä saadaan poiketa ELY-keskuksen suostumuksella, jos se on
perusteltua suojelutavoitteen kannalta.

Puikkarinvuoren alueen pinta-ala on noin 22,6 hehtaaria ja sen omistaa Vihtori Peltonen-Lihasula
Säätiö. Alueen metsiköt ovat lähes kokonaan iäkästä (keski-ikä n.160 v.) karua kalliomännikköä.
Puuston seassa on jonkin verran yli 200 vuotiaita kilpikaarnamäntyjä. Alueella esiintyy lahopuustoista
kangasmetsää ja puustoista suota. Alue laajentaa olemassa olevaa yksityismaan suojelualuetta.
Koko alueella on kielletty:
-

metsänhakkuu, lahopuiden poistaminen sekä muu kasvien ja kasvinosien ottaminen sekä
vahingoittaminen, marjoja ja sieniä lukuun ottamatta
ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä kaikenlaisten muu maa-ja
kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen
selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen, häiritseminen ja pesien
vahingoittaminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen keräämistarkoituksessa
rakennusten, rakennelmien, teiden ja polkujen rakentaminen
moottoriajoneuvolla liikkuminen
suunnistus - ja muut maastokilpailu sekä harjoitukset
leiriytyminen ja avotulenneko, lukuun ottamatta maanomistajaa
kaikenlainen muu toiminta, joka muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti
luonnonoloihin tai eliölajien säilymiseen.
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Edellä olevien määräysten estämättä alueella on sallittu:
-

hirvieläinten metsästys metsästyslain mukaan
olemassa olevien polkujen kunnossapito
alueen rajalla olevien teiden ja maston käyttöä ja kunnossapitoa haittaavan puuston
kaataminen alueelle lahopuuksi

Heramaanjärven alue on suojeltu Metso-ohjelman mukaisesti vuonna 2016 ja alue on 23,7
hehtaarin kokoinen. Osalla aluetta A (pieni karttakuva) on voimassa muuta aluetta tiukemmat
suojelumääräykset, jossa kasvaa kilpikaarnaista lähes 200 -vuotiasta männikköä sekä pääosin
kangasmetsää, jonka aluskasvillisuutena on pienempää kuusikkoa. Tällä osalla (marjastusta ja
sienestystä lukuun ottamatta) ei saa tehdä mitään, mistä jää näkyvä jälki maastoon.
Heramaanjärven luonnonsuojelualue

Huomioitavaa: Heramaajärven ympäristö on ollut etenkin kesäisin suosittua retkeily -ja
virkistysaluetta ja tästä syystä rannoilta löytyy jonkin verran laittomia tulipaikkoja. Tämän
seurauksena alueen omistava Lihasula-säätiö on palkannut Heramaajärvelle vartiointiyrityksen ja
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rauhoitusmääräyksen rikkomisesta kiinnijäävä päätyy asioimaan poliisin kanssa. Säätiö pyrkii näin
erilaisilla rauhoitus-, vartiointi ym. toimenpiteillä turvaamaan maidensa luontoarvojen säilymisen ja
virkistyskäyttömahdollisuudet.
Heramaajärven luonnonsuojelualueella ovat voimassa seuraavat rauhoitusmääräykset, eli alueella
on kiellettyä:
-

avohakkuut, rantametsien käsittely 20-30 metrin leveydeltä, metsänhakkuu ja hoitotyö
15.4.-31.8. välisenä aikana, lukuun ottamatta häiriöitä tuottamattomia hoitotöitä.
ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä kaikenlaisten muu maa-ja
kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen.
selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen, häiritseminen ja pesien
vahingoittaminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen keräämistarkoituksessa.
rakennusten, rakennelmien, teiden ja polkujen rakentaminen
moottoriajoneuvolla liikkuminen.
suunnistus - ja muut maastokilpailu sekä harjoitukset.
leiriytyminen ja avotulenteko, lukuun ottamatta maanomistajaa.
kaikenlainen muu toiminta, joka muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti
luonnonoloihin tai eliölajien säilymiseen.

Kartan osa-alueella A on lisäksi kielletty:
-

metsänhakkuut ja -hoitotyöt
maastokilpailu ja -harjoitukset, mukaan lukien myös kaikki järjestetty luonteeltaan yksityinen
toiminta ja tapahtumat, jotka saattavat aiheuttaa maaston kulumista.
lahopuiden poistaminen sekä muu kasvien ja kasvinosien ottaminen sekä vahingoittaminen,
marjoja ja sieniä lukuun ottamatta.

Edellä olevien määräysten estämättä alueella on sallittu:
-

hirvieläinten metsästys metsästyslain mukaan
olemassa olevien polkujen kunnossapito

Muut arvokkaat luontokohteet
Paikoin Kaarinanpolku kulkee myös eri luontoselvityksissä kartoitettujen arvokkaiden
luontokohteiden läpi. Näille luontokohteille ei kuitenkaan ole olemassa mitään virallisia rajoitteita,
sillä nämä eivät ole virallisia suojelukohteita. Kaikista kohteista en myöskään ole varma onko niitä
enää olemassa, koska osa on saattanut aikojen kuluessa jäädä esim. metsätalouden jalkoihin.
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Lemetyn luontokokonaisuus
Vatialassa sijaitseva, pääosin metsäinen alue pitää sisällään mm. pienen lammen ja noronotkon sekä
kangasmetsää, lehtoja ja niittyä. Alueen metsä on esimerkiksi liito-oravalle sopivaa ja alue on katsottu
paikallisesti arvokkaaksi19.

Tampere. Jyväskylä -rautatien ja valtatien 12 risteyksen ympäristö
Tämä risteyksien ympäristö (Lemposen pohjoinen osa) on erittäin merkittävä liito-oravien
esiintymäalue. Alueelta on liito-oravahavaintoja yli 20 vuoden ajalta ja keväällä 2012 alueella havaittiin
liki neljäkymmentä liito-oravan pesäpuuta (kolohaapoja, risupesäkuusia, pesäpönttöjä) ja noin 150
muuta liito-oravapuuta. Alue muodostaa poikkeuksellisen laajan ja edustavan, luonnonsuojelulain 49
§ tarkoittaman liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkakokonaisuuden20. Tämä alue sisältää myös
ylempänä mainitun Lemposen lehdon luonnonsuojelualueen.

Vatialantien korpi
Puustoinen suoalue (Vatialantien ja Lentola Green Karting Park´in välinen alue) joka on luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä. Alue on ns. ruoho- ja heinäkorpi, puusto nuorta koivua,
pajua ja kuusta. Muita lajeja ovat mm. maariankämmekkä, metsä- ja peltokorte, tupasvilla,
nuokkuhelmikkä, isokarpalo, raate, metsätähti, mustikka. Kohteen rajaus on aiempaan
selvitysmateriaaliin verrattuna muuttunut21.

Aseman puronvarsilehto
Asemapellontien alue on kuvattu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi:
puro ja sitä ympäröivä puronvarsilehto, lajeina mm. lehväsammal, mesiangervo, rentukka,
maitohorsma, hiirenporras, metsäalvejuuri, metsä- ja korpi-imarre, ojakellukka, vadelma ja
luhtalitukka.

Väljäsuon kalliot ja Aitovuoren ja Katajajärven ympäristö
Nämä alueet ja kokonaisuudet käsittävät kallioiden ohella pienimuotoisia jyrkänteitä sekä kallioiden
väleissä sijaitsevia kuvioita ja ne koetaan paikallisesti arvokkaiksi22.

Matkajärven ympäristö
Puustoinen suoalue, joka koetaan luonnonsuojelullisesti arvokkaaksi. Alueella on mm. uhanalaisena
lajina luokiteltu rusokääpä (Fomitopsis pinicola) sekä liito-orava havaintoja.
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Vatialan osayleiskaavan luontoselvitys
Vatialan-Lamminrahkan-Ruutanan alueiden luontoarvojen yhteenveto 2012
21
Lemposenhaan-Lamminrahkan osayleiskaava-alueen luontoselvitys v. 02
22
Ruutanan OYK luontoselvitys - kansio Luontoselvityksiä III
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Haralanharju
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokas kallioalue, jossa esiintyy
harvinaisehkoa kalliohatikkaa ja -kohokkia, laen puusto melko edustavaa, iäkästä kalliomännikköä23.

Kirkkokallio-Heramaanjärvi
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta paikallisesti arvokas kallioalue (arvoluokka 5, kohtalaisen
arvokas)24.
Saarenmaa
Luonnonmonimuotoisuuden säilymisen kannalta alue tulee huomioida huolellisesti. Saarenmaan
alueelle on suunniteltu uutta polkulinjausta Kaarinanpolulle ja siksi se on mukana selvityksessä.
Saarenmaan alueella on kolme huomioitavaa aluetta, joiden läpi uutta Kaarinanpolun reitistöä on
suunniteltu linjattavan. Näiden kohteiden säilyttäminen olisi luonnonmonimuotoisuuden säilymisen
kannalta erittäin suositeltavaa. Lisäksi lähes koko Saarenmaan alue on liito-oravalle suotuisaa.
Uusi Kaarinanpolun linjaus ylittäisi ainakin Saarenmaantien keskiosassa kulkevan luonnontilaisen
purouoman. Puron ympäristössä on kaksi metsälain mukaista pienvesistön välittömään läheisyyteen
sijoittuvaa erityisen tärkeää metsäelinympäristöä.
Hiukan tästä pohjoisempaa löytyvät Naapinkalliot, jonka alueelta löytyy uhanalaisia luontotyyppejä.
Uutta reittiä on suunniteltu kulkemaan alueen läpi. Naapinkalliot muodostaa monimuotoisen ja laajan
metsäalueen. Alueen monimuotoisuus perustuu erilaisten elinympäristöjen määrään ja varttuneiden
metsien ominaispiirteisiin. Luontokohdetta koskeva lainsäädäntö: Metsälaki 10 §: monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeä elinympäristö.
Kolmas ja viimeinen uuden reitin linjauksen kannalta huomioitava kohta on Pitkäjärven ja Kisapirtin
ympäristön metsäalueet, josta löytyy useampia uhanalaisia luontotyyppejä25.

3.1.1 Luonnonmuistomerkit
Alueella ei ole tunnettuja luonnonmuistomerkkejä.

3.1.2 Retkeilyalueen lajisto
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Ruutanan OYK luontoselvitys - kansio Luontoselvityksiä III
Hämeen läänin luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet, Suomen ympäristökeskus -96
(kansio Luontoselvityksiä I)
24
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Saarenmaan osayleiskaavan luontoselvitys, Kangasalan kaupunki, Salli Uljas 2018
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Luonnonsuojelualueilla metsiköt ovat suureksi osaksi iäkästä havupuustoa jossa esiintyy
lahopuustoista kangasmetsää, pienvesien lähiympäristöä ja puustoisia soita. Lisäksi osassa alueista
esiintyy myös kilpikaarnaista, lähes 200-vuotiasta männikköä.
Natura-alue Salmuksen lajisto on vuorostaan suo- ja pienvesiluonnon yhdistelmänä Pirkanmaan
parhaimmistoa. Salmuksesta alkava järviketju on säilynyt poikkeuksellisen luonnontilaisena
asutuskeskusten välissä. Sen järvet ovat karuja ja kirkasvetisiä, osa humusvaikutteisia. Salmuksen
alueella kasvaa luontodirektiivin lajeista lapinsirppisammalta, hiuskoukkusammalta sekä hajuheinää.

3.2 Metsänhoito
Luonnonsuojelualueilla metsänhoito on määritelty jokaisella alueella erikseen. Pääosin kaikilla näillä
alueilla on kiellettyä: metsänhakkuu, lahopuiden poistaminen sekä muu kasvien ja kasvinosien
ottaminen sekä vahingoittaminen, marjoja ja sieniä lukuun ottamatta. Lisäksi joillain alueilla on
muitakin kieltoja.
Sen sijaan lähes kaikilla ls-alueilla on sallittua: olemassa olevien polkujen kunnossapito ja hirvieläinten
metsästys metsästyslain mukaan.

3.3 Luonnon hoito
Näille alueille on määritellyt hoitotoimenpiteet, huoltotyöt ja ne löytyvät yllä lueteltuina jokaisesta eri
ls-alueen kuvauksesta.

3.4 Tutkimus ja seuranta
Suojelutehtäviensä sallimissa rajoissa suojelualuejärjestelmän tehtävänä on lisäksi myös palvella
tutkimusta ja ympäristön tilan seurantaa. Etenkin pohjoisosien suojelualueita omistava Lihasula
Säätiö pyrkii erilaisilla rauhoitus-, vartiointi ym. toimenpiteillä turvaamaan maidensa luontoarvojen
säilymisen ja virkistyskäyttömahdollisuudet. Kaarinanpolun eteläisellä reitistön osalla, Salmuksen
Natura-alueella ei ole vielä laadittu ns. alueellista hoitosuunnitelmaa ja sitä seuraavaa hoidon
tarvitsemaa tutkimusta tai seurantaa.

4. Luonnontuotteiden keräily, kalastus ja metsästys
Kaarinanpolun reitistöllä marjastus ja sienten kerääminen on sallittua. Kalastuslain mukainen
onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus asianmukaisilla luvilla on sallittua alueen vesistöissä.
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Metsästys
Metsästäminen on sallittua kulloinkin voimassa olevien metsästysoikeuksien mukaisesti ja metsästys
on osa alueiden virkistyskäyttöä.
Maanomistajat vuokraavat maitaan metsästysseuroille ja metsästäminen on sallittua kulloinkin
voimassa olevien metsästysoikeuksien mukaisesti. Hirvestys aiheuttaa jonkin verran sovittamista
retkeilyreittien kanssa, sillä hirvestyksessä käytettävät ajo- ja passilinjat vaativat usein alueen
rauhoitusta metsästyksen ajaksi.
Kaarinanpolun kunnostuksen ja markkinoinnin johdosta alueen käyttöpaine voi kasvaa ja aiheuttaa
enemmän retkeilyn ja metsästyksen yhteensovittamista.
Vuonna 2020-2021 sallitut ajankohdat ajoittuvat seuraavasti:
Hirvieläimet: hirvi 10.10.-30.12., kuusi, -metsä- ja valkohäntäpeura: 1.9.-31.12. Lisäksi keväällä ilman
koiraa saa metsästää ajalla: hirvi 1.1-15.1., valkohäntäpeura 1.2.-15.2.
Linnut: metso ja teeri 10.9.-10.11., pyy 10.9.-10.12., peltopyy 19.-31.12., fasaani 1.9.-28.2.,
sepelkyyhky 10.8.-31.10., lehtokurppa 20.8.-31.12.,
Vesilinnut: sini- eli heinäsorsa, tavi, telkkä ja tukkasotka 20.8.-31.12.,
Petoeläimet ja muut: kettu 1.8.-30.4., kärppä 1.8.-31.3., minkki ja piisami 1.8.-31.7., mäyrä ja näätä
1.8.-31.3., metsäjänis ja rusakko 1.9.-28.2., rusakko 1.9.-28.2., villikani 1.9.-31.3.
Villisika: 1.8.-31.7.

5. Retkeily ja ulkoilu
Kaarinanpolku tarjoaa noin 60 kilometrin mittaisen vaellusreitin Kangasalan pohjoisosasta Lempäälän
rajalle, jossa reitti yhtyy Lempäälän puolella kulkevaan Birgitanpolkuun ja Pirkan Taipaleen reitteihin.
Kaarinanpolku on merkitty sinisin paaluin tai sinisin maamerkein. Reitille pääsee helposti useasta
kohtaa matkan varrelta, joten se soveltuu hyvin päiväretkeilyyn. Yöpymiseen on optio viidellä
laavupaikalla. Retkeilyalueella on eri pituisia rengasreittejä, sekä pistoja kiinnostaville kohteille, jotka
ovat maisemallisesti ja luonnon oloiltaan vetovoimaisia.
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Kaarinanpolun käyttäjäryhmiä ovat jalankulkijat, pyöräilijät ja hiihtäjät. Jalankulkijat jakautuvat
ulkoilijoihin, retkeilijöihin ja virkistäytyjiin joiden suoritusten kesto vaihtelee muutamasta
kymmenestä minuutista vuorokausiin. Tutkitusti tiedetään26, että 99% retkeilijöistä liikkuu kävellen ja
retket painottuvat päiväretkiin tai vieläkin lyhyempiin 1-2 tunnin lähikohteen eväsretkiin.

Reittien kehittämisen kannalta lienee järkevää noudattaa kysynnän ja tarjonnan vaatimuksia ja edetä
suunnitelmissa Kaarinanpolulle jo ominaisessa linjassa ja keskittyä jalankulkijoiden palvelujen
kehittämiseen. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että kaikkia kulkumuotoja tulisi ottaa huomioon ja
kehittää myös maastopyöräilyä ja muita hiukan enemmän marginaalissa olevia liikkumisen muotoja.
Kaarinanpolun välittömässä läheisyydessä sijaitsevien Längelmäveden ja Roineen kautta on vesitse
yhteydet mm. Orivedelle, Längelmäelle, Valkeakoskelle, Hämeenlinnaan, Tampereelle, Nokialle,
Hauholle ja Pälkäneelle. Veneilyn lisäksi järvissä voi meloa, kalastaa, uida ja retkeillä saarissa. Talvisin
järven jäälle on tehty hiihtolatuja ja retkiluistelureittejä.
Kaarinanpolku toimii aktiivisessa virkistyskäytössä ja käyttö eri alueilla on paikoitellen varsin runsasta.
Reitistöllä lenkkeillään, hiihdetään, suunnistetaan, retkeillään, ratsastetaan, pyöräillään, marjastetaan
ja sienestetään, opitaan ja nautitaan luonnosta. Kaarinanpolulla pyöräillään yleisesti, vaikka reitin
käyttö pyöräillen on osittain vanhoissa maanomistajasopimuksissa kielletty.

5.1 Retkeily

26

Suomen Latu retkeilytutkimus 2019 / Taloustutkimus Oy
32

Kaarinanpolulla retkeillään pääosin kuivanmaan aikaan kesäisin ja kävellen. Polun eri osia kiertää eri
pituisia rengasreittejä, sekä näitä yhdistäviä yhdysreittejä. Näistä retkeilijä voi valita kuntonsa ja
käytettävissä olevan ajan mukaisen reittivaihtoehdon. Matkailun vetovoimaisuuden lisäämiseksi reitit
olisi hyvä linjata maisemallisesti ja luonnonoloiltaan vetovoimaisille paikoille.

5.2 Hiihto
Kaarinanpolulla ei ole järjestettyä latuverkostoa, mutta alla olevan karttakuvan alueilla reitti kulkee
latuverkostoilla n. 7 kilometrin matkalta. Tämän lisäksi Kaarinanpolun eteläpäässä on muutamia
osioita, joissa on maastolatureittejä. Koko 60 km reitistöä tarkastellessa voidaan todeta, että
Kaarinanpolun reittipohja kulkee 7 % osuudelta sorapohjustetuilla hiihtoladuilla, joiden käyttö on
kuitenkin lumiseen aikaan varattu hiihtäjien käyttöön. Näin ollen reitti käytännössä katkeaa talvisin
hiihtolatujen valmistuttua. Nämä kohdat ja ladut ovat mm. Saarenmaan sähkölinjalla (n. 2 km
matkalta) sekä Kangasalan aseman eteläpuolella (n. 4 km matkalta).
Kaarinanpolun käyttäjille tehdyn kyselyyn (26.10.-15.11.2020) vastanneiden keskimääräinen näkemys
oli, että reitti koetaan talviaikaan huonosti toimivaksi hiihtolatujen ja reitin päällekkäisyyden vuoksi.
Tämä nousee vahvasti esiin myös sanallisista perusteluista, joissa todetaan latujen estävän talvikäytön
ja latuosuuksille kaivataan uutta linjausta.
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Vihreä. Kaarinanpolku kulkee liikuntareitillä: kesällä kävely ja pyöräily, talvella hiihto. Näillä
jaksoilla kävely ja pyöräily eivät ole sallittuja talvisin, kun ladut on tehty.
Aniliini. Hyvänä lumitalvena hiihtolatu (moottorikelkalla ajettava ns. maastolatu).
Tämän lisäksi Kaarinanpolulla on Haralanharjulla lyhyt hiihtolatu yhdistelmä (noin 100 m), mikä
ei näy tässä karttakuvassa.
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5.3 Pyöräily
Kaarinapolku ei ole kokonaisuudessaan sallittu pyöräilylle, sillä reitistöllä on useita alueita, jotka on
tarkoitettu vain käveltäviksi. Yllä kuvatussa edellisen osion latukartassa (vihreä viiva) merkatuilla
reittiosuuksilla on kuitenkin pyöräily sallittua kesäisin. Talvisin, kun ladut on tehty, pyöräily (taikka
kävely) ei ole kyseisillä osuuksilla sallittua.
Kaarinanpolulla pyöräillään yleisesti, vaikka reitin käyttö pyöräillen on osittain kielletty. Pyöräily on
kielletty viiden tilan alueella, ja niistä koostuu noin kahden kilometrin matka. Katajajärven lähettyvillä
tilan 211-448-1-366 alueella reitin käyttö on sallittu vain hiihtäen ja jalkaisin 900 metrin matkalla. Reitin
eteläpuolella Houkanvuorentiellä kulku on sallittu vain jalan 400 metrin matkalla, tilojen 211-409-253, 211-409-2-43 ja 211-409-1-19 alueella. Lorunkorventien loppupäässä kulku on sallittu vain jalan
200 metrin matkalla, tilan 211-426-2-24 alueella.
Maastopyöräilyn osalta on tarkoituksenmukaista kehittää yhtenäisiä reittiosuuksia ja huomioida
kuntarajan yli ulottuva seudullinen reitistö. Tarvittaessa reitillä liikkumisen pelisäännöistä ja toisten
liikkujien huomioon ottamisesta voidaan viestiä mm. opastauluissa ja kylteissä.

5.4 Ratsastus
Reitistön läheisyydessä on runsaasti hevostalleja ja Kaarinanpolulla tai sen läheisyydessä kuljetaan
jossain määrin ratsain. Järjestyslain mukaan ratsastus on automaattisesti kielletty ulkoilureitillä sekä
talviaikana kunnostetulla ladulla. Ratsastuksen ja muun liikkumisen yhteensovittaminen yhteisreiteillä
on järjestettävä erillisen selvityksen kautta ja reittien merkintä on toteutettava riittävän turvallisesti
kaikki käyttäjäosapuolet huomioiden.

5.5 Leiriytyminen ja tulenteko
Kaarinanpolulla leiriytyminen ja tulenteko ovat sallittuja ainoastaan niille osoitetuilla paikoilla. Reitin
pohjoispäässä Heramaanjärven rannalla ongelmana on ihmisten omatekemät laittomat tulipaikat.
Tämän lisäksi Lihasula säätiön Metso-ohjelman mukaisesti suojelluilla alueilla on kiellettyä
leiriytyminen ja tulenteko.
Reitin varrella on viisi laavua, joissa tulenteko mahdollisuus: Mustijärven laavu, Personkolon laavu,
Norojärven laavu ja Katajajärven laavu sekä Lempäälän puolella reitin päätepisteessä sijaitseva VähäRiutan laavu. Vähä-Riutan laavulta löytyy myös telttapaikkoja.
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5.6 Kilpailut ja tapahtumat
Kaarinanpolulla ja polun välittömässä läheisyydessä järjestetään runsaasti kilpailuja ja tapahtumia
kuten polkujuoksua, suunnistusta, hiihtoa ja kävelyä. Etenkin polkujuoksutapahtumat ovat yleisiä
Kangasalan Aseman ja Haralanharjun välisillä osuuksilla. Lihasula säätiön Metso-ohjelman mukaisesti
suojelluilla alueilla on kielletty suunnistus- ja muut maastokilpailut.
Kaarinanpolun eteläpäässä sijaitsevalla Natura 2000-verkostoon kuuluvalla Salmuksen alueella
halutaan turvata Euroopan unionin luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien
elinympäristöjä ja on huomioitavaa, että Natura-alue on eri asia kuin luonnonsuojelualue.
Luontodirektiivi ei sinänsä kiellä mitään toimintaa Natura-alueilla, joten kilpailujen ja tapahtumien
järjestämisen edellytykset on parhaiten varmistettavissa hyvissä ajoin ennen kilpailuja tapahtuvalla
yhteydenotolla alueen ympäristöviranomaisiin ja heidän kanssa yhteistyössä tehtävällä suunnittelulla.

6. Retkeilyn ja ulkoilun palveluvarustus
6.1 Nykytila
Kaarinanpolku on perustettu vuonna 2001 ja rakennettu ajan tavan mukaan hankerahoituksen turvin.
Hankkeen aikana ei pohdittu hankkeen jälkeisen ajan ylläpidon, hoidon ja huollon järjestämistä
sellaisella tavalla, kuin retkeilyrakenteet vaatisivat. Retkeilyrakenteiden rakenteellinen elinkaari noin
10-15 vuotta, riippuen rakenteen laadusta ja sijainnista. Hyvin perustettu laavurakenne saattaa kestää
kymmeniä vuosia, pelkän kattokatteen uusimisen voimin. Toisaalta sopivassa kosteudessa olevat
pitkospuut saattavat olla käyttöikänsä päässä jo alle kymmenen vuoden iässä. Retkeilyrakenteet
tarvitsevat hoitoa ja huoltoa samalla tavalla kuin mikä tahansa rakenne.
Kaarinanpolun rakenteet ovat suurelta osin alkuperäisiä, lähes 20 vuotta vanhoja rakenteita.
Poikkeuksen näistä rakenteista tekevät uuden reittilinjauksen varrelle osuva Mustijärven laavu, liiteri
ja kuivakäymälä sekä taukopaikkojen (Norojärvi, Katajajärvi, Personkolo) uudet liiterit ja
kuivakäymälät. (Personkolon laavulla ei ole lainkaan kuivakäymälää).
Opastusviitat ja reittimerkinnät ovat osaltaan alkuperäisiä ja osaltaan vuoden 2015
viitoitussuunnitelman mukaisia uusia reittikylttejä. Uuden viitoitussuunnitelman mukaisia korjauksia
toteutettiin osalla reitistöä vuonna 2018. Reitin opastus on tällä hetkellä sekoitus uutta ja vanhaa,
punaisia, ruskeita ja sinisiä reittimerkintöjä. Uuden viitoitussuunnitelman mukaisia opasteita on lisätty
reitin helposti saavutettaviin osiin, mutta metsäiset osuudet ovat edelleen vanhojen opasteiden ja
merkintöjen varassa.
Kaarinanpolun opastaulut ja niissä olevat kartat uusittiin 2010-luvulla. Opastaulujen kartat ovat
haalistuneet ja reittiviiva noudattelee vanhaa, alkuperäistä reittiä. Taulujen informaatio on
vaatimatonta, eivätkä täytä sisällöltään nykyaikaisia vaatimuksia riittävän informaation osalta.
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Reitin pohjarakenne kestävöintien osalta on koko Kaarinanpolun heikoin lenkki. Koko reitin
pitkospuut ja muut reitin kestävöinnit, sillat, yms. rakenteet ovat pääosin alkuperäisiä ja paikoin
vaarallisessa kunnossa. Paikoin reittiä ei ole ollut havaittavissa maastossa vähäisen käytön johdosta.
Tällainen reittiosuus oli alun perin Ruutanan Shell-huoltamolta Personlaavulle kulkenut reitti. Nykyisin
reittilinjaus on muutettu kulkemaan Ruutanan taajaman kautta Mustijärven laavulle ja edelleen 9-tien
yli. 9-tien jälkeen reitti seuraa yli 3 kilometrin matkan suoraa metsäautotietä, jonka jälkeen reitin
pitäisi siirtyä vanhalle reittiuralle sähkölinjalle ja sen reuna-alueille. Käytännössä polkua ei ole ollut
havaittavissa alun perinkään, vaan reitti hukkuu sähkölinjalle ja sen reuna-alueille. Personkolon
laavulta reitti jatkuu edelleen metsäautoteitä kohden pohjoista.
Kaarinanpolun reittipohja kulkee 7 % osuudelta sorapohjustetuilla hiihtoladuilla, joiden käyttö on
kuitenkin lumiseen aikaan varattu hiihtäjien käyttöön. Näin ollen reitti käytännössä katkeaa talvisin
hiihtolatujen valmistuttua Saarenmaan sähkölinjalla (n. 2 km matkalta) sekä Kangasalan aseman
eteläpuolella (n. 4 km matkalta).

6.2. Polkujen tavoitetila
Tällä hetkellä suurimpana haasteena on se, että iso osa Kaarinanpolun reitistön linjauksista kulkee
sähkölinjojen alla, metsäautoteillä ja hiihtoladuilla. Tavoitteena polkuverkostolle olisi, että
reittilinjausta uusittaisiin metsämaisempiin maastonosiin. Monilla haasteellisilla reitin osilla on jo
niiden lähistöllä olemassa olevia polkuja, jonne reittiä voisi harkita vievän.
Reitin ylläpitäjällä, eli kaupungilla on ensisijainen vastuu siitä, että tarjottu palvelu on käyttäjälle
turvallinen. Reittien laatutaso tulee määritellä jo suunnitteluvaiheessa kuluttajaturvallisuuslain
määrittämin ehdoin. Reitin kunnossapito voidaan ulkoistaa esim. yritykselle tai yhdistykselle, mutta
reitin pitäjä on silti edelleen vastuullinen palvelun tarjoaja.
Reittien laatutason tulee olla erinomainen Kaarinanpolun kohokohtien, kuten Salmusjärvien,
Katajajärven ja pohjoisosien alueilla. Kohokohtia yhdistävien reittien yhdysreittien (seutureitit)
laatutaso voi olla alempi, mutta kuitenkin riittävä turvalliseen liikkumiseen. Erinomainen laatutaso
voidaan vertailla käyttäen lähtökohtana Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueen
polkuverkoston laatua.

6.3 Tiet ja liikenne, pysäköinti ja julkinen liikenne
Kaarinanpolku kulkee metsäautoteitä pitkin yli 16 kilometriä ja katualueella taajamassa autotietä
pitkin n. 5 kilometriä. Kaarinanpolulla on yhteenlaskettuna koko reitistön varrella n. 100
parkkipaikkaa. Parkkeja löytyy koko reitistön mitalta ja pienimmät parkkialueet soveltuvat 2 autolle,
kun taas isoimmat jopa yli 20 autolle. Pysäköinnin osalta tarkoituksena on ohjata autolla saapumista
ja pysäköintiä virallisille pysäköintialueille.
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Puikkarivuoren paikoitusalueen lähellä Ely on käynnistämässä VT9-tiesuunnitelmaa, johon sisältyy
eritasoliittymä Säynäjärventien risteykseen. Kangasalan kaupunki on esittänyt, että suunnittelussa
tulee ottaa alueen virkistyskäyttö huomioon ja uusi pysäköintipaikka tulisi sijoittaa alueelle
korvaamaan Säynäjärventien pysäköintialuetta.

Saavutettavuus reitistön eteläiselle-, keski-, ja pohjoisille osuuksille
Eteläiseen osaan Kaarinanpolkua pääsee käytännössä vain autolla. Keskiosaan reitistöä sitä vastoin
liikennöi useimpia busseja, sekä myös henkilöautoilla saapuville löytyy hyvin parkkitilaa.
Pohjoisimmille polkuverkoston osuuksille retkeilijä pääsee parhaiten omalla autolla. Reitin etelä- ja
keskiosat ovat asutuksen lähellä, joten niihin on helppo myös pyöräillä.

Parkkipaikat reitistön varrella etelästä pohjoiseen lueteltuina:
Taivalpirtti: Koivuviidan parkkipaikalla on vinopysäköinti, johon mahtuu n. 6 autoa (Savontie 653,
Lempäälä)
Kisapirtti: Parkkipaikkoja ainakin 10 autolle (Kisapirtintie, Tampere)
Vatialan koulu: Koulun parkkipaikka, ainakin 20 autoa (Vatialantie 17, Kangasala)
Kangasalan asema: Wattipolun parkkipaikka, ainakin 10 autoa (Wattipolku 16, Kangasala)
Lamminrahkantie: parkkipaikka 2 autolle (Lamminrahkantie 50, Kangasala)
Lintukalliontie: parkkipaikka 5 autolle (Lintukalliontie 130, Kangasala)
Laureeninkallio: parkkipaikkoja n. 10 autolle (Lintukalliontie 2, Kangasala)
Mustijärvi: parkkipaikkoja n. 8 autolle (Mustijärventie 69, Kangasala)
Suinula: Suinulan urheilukentän parkkipaikka, tilaa on ainakin 30 autolle (Riihenkorventie 13,
Kangasala)
Puikkarinvuoren parkki: tien vieressä tilaa 5 autolle (Säynäjärventie 9, Kangasala)
Säynärventie: paikoitus n. 4 autolle (Säynäjärventie 390, Kangasala)
9-tien ylitysongelma
Mustijärven laavun jälkeen reitti kulkee Valtatie 9 yli. Reitti on tällaisenaan vaarallinen ja se voidaan
mahdollisesti lähitulevaisuudessa ratkaista siirtämällä reittiä Oriveden suuntaan, mistä löytyy
käyttämätön alikulkutunneli 9-tien alitse, Onkijärven suuntaan.
Ely on käynnistämässä tiesuunnitelman laatimista VT9:lle Kangasalan pohjoisosien osuudelle.
Suunnitelmaan sisältyy eritasoliittymä Säynäjärventien risteykseen. Kangasalan kaupunki on
esittänyt, että suunnittelussa tulee ottaa alueen virkistyskäyttö huomioon ja uusi pysäköintipaikka
tulisi sijoittaa alueelle korvaamaan Säynäjärventien pysäköintialuetta. Valtatie 9:n ylittäminen
muuttuu tulevaisuudessa turvalliseksi, kun valtatie nelikaistaistetaan ja liittymät muutetaan
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eritasoliittymiksi. Tiesuunnitelman laatiminen on parhaillaan käynnissä. Uudeksi valtatien
ylityspaikaksi voi tulla esim. Suinulan eritasoliittymä.
Lihasulasäätiön kanssa on tehty maanvuokrasopimus 9-tien ylittävästä suunnistussillasta vuonna
2004 ja se on päättynyt 2015.

Julkinen liikenne
Kaupunkiseudun liikenne Tampereelta:
-

Bussi 28 B ja 28 C, joilla pääsee Kaarinanpolun varteen Ruutanaan (Ruutanantien
bussipysäkki)
Bussi 1 C, jolla pääsee Vatialaan, ihan Kaarinanpolun viereen (Holvastintien bussipysäkki)
Bussit 40 ja 43, joilla pääsee Liutun ja Nattarin kohdalle Kaarinanpolkua (Kangasalantien
bussipysäkki)
Bussi 9A ja 9B, pääsee Annalaan. Molempien linjojen päätepysäkeiltä on n. 0,5 km kävely
Kaarinanpolulle.

Pikavuoroliikenne
ExpressBus vuorot 95X ja PIKA kulkevat joka viikonpäivä noin tunnin välein Tampere - Orivesi ja
pysähtyy pysäkillä:
- Ruutanan th. (Kangasala) Laituri / pysäkki Ruutana 9-tie I (8180)

Kaarinanpolun käyttäjäkyselyn perusteella suurin osa saapuu reitistölle omalla autolla, kävellen tai
pyörällä (kyselyn vastausaika oli 26.10.-15.11.2020).

Millä kulkuvälineellä saavuit reitille?
henkilöautolla
linja-autolla
polkupyörällä
kävellen
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Kyselyn mukaan linja-autolla reitille on saapunut vain 1 % vastaajista. 39 % vastaa käyneensä reitillä
yksin, 32 % kaksin, 21 % perheen kanssa ja 8 % isommalla ryhmällä.
Näin voisi päätellä, että julkisen liikenteen palveluiden markkinointia ja erityisesti pohjoisosien
julkisen liikenteen mahdollisuuksia tulisi kehittää.
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Tavoitteena pikavuoro-pysäkki
Tavoite ja toive olisi saada pikavuoro-pysäkki Kaarinanpolun varteen Ruutana - Viitapohjan välille.
Ohessa Väyläviraston vastaus asiaan liittyen:
”Liikenteenharjoittajat määrittelevät itse ajamansa reitit ja pysähtymispaikat. Ehdotukset uusista
pitkän matkan liikenteen pysähtymispaikoista kannattaa osoittaa suoraan alueella liikennöiville
liikenteenharjoittajille.
Pikavuoro-lisäkilpi ei ole taannut matkustajille kaikkien pikavuoroina markkinoitavien vuorojen
pysähtymistä pysäkillä enää vuoden 2019 jälkeen, sillä markkinaehtoisessa liikenteessä liikennöitsijä
valitsee itse käyttämänsä pysäkit. Pikavuorot voivat pysähtyä millä tahansa pysäkillä, joka on linjaautoliikenteen käyttöön osoitettu ja jossa on tilaa pysähtyä aikataulun mukaisena aikana. Pikavuoron
pysäkillä ei siis tarvitse olla pikavuorokylttiä, eikä pikavuorojen tarvitse pysähtyä kaikilla pysäkeillä
joilla on pikavuorokyltti.
Uudessa tieliikennelaissa, joka tuli voimaan 1.6.2020, ei enää mainita pikavuorolinjojen pysäkkien
lisäkilpeä. Pysäkkimerkin yhteydessä voidaan uuden lain perusteella esittää pysäkin nimi, linjojen
tunnukset sekä muuta linja-autoliikennettä palvelevaa tietoa. Uudessa tieliikennelaissa ei myöskään
ole enää perinteistä sinipohjaista pysäkkimerkkiä, vaan keltapohjaisella merkillä osoitetaan paikka
linja-autoon nousemiseen ja siitä poistumiseen. Sinisten pysäkkimerkkien muuttamiseen on tosin
pitkä siirtymäaika.”
Lisätietoja pikavuorojen pysäkkeihin liittyvistä asioista antaa:
Väyläviraston liikenteen asiakaspalvelu, puh. 0295 020 600, liikenteen.asiakaspalvelu@vayla.fi
Tällä hetkellä Tampere-Orivesi välillä liikennöivät seuraavat bussifirmat:
Vainion Liikenne, ExpressBus, Väinö Paunu Oy, Valkeakosken Liikenne Oy ja Tilausliikenne Lampinen
Oy. Kyseisiltä firmoilta tulisi kysyä suoraan mahdollisesta uudesta pikavuoron pysähdyspaikasta.

6.4 Laavut
Reitin varrella on viisi laavua: Mustijärven laavu, Personkolon laavu, Norojärven laavu ja Katajajärven
laavu sekä Lempäälän puolella reitin päätepisteessä Vähä-Riutan laavu. Kaarinanpolun laavuista on
vuonna 2019 tehty kattava tilannekartoitus27, josta selviää rakenteiden ja tulipaikkojen kunto.
Kartoituksessa on myös läpikäyty korjausehdotuksia, joiden toimenpiteitä vahvasti tämäkin työryhmä
suosittelee. Korjausehdotuksissa on mainittu sekä tilannekartoituksessa mainitut, että työryhmän
tekemät havainnot laavukohteittain.
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Kaarinanpolun käyttäjille tehdyn kyselyyn (26.10.-15.11.2020) vastanneiden keskimääräinen näkemys
oli, että kehittämiskohteita kysyttäessä laavujen ja taukopaikkojen kunto erottuu muista
kehityskohteista selvästi.
Suosituimpia ja eniten käytössä ovat Kaarinan polun ja Birgitan polun solmukohdassa sijaitseva VähäRiutta sekä Katajajärven laavu. Jälkimmäisen sijainti on helposti saavutettavalla ja polkutiheällä
metsäalueella Kangasalan ja Tampereen taajamien välimaastossa. Loput laavuista ovat hiukan
vähemmän kuljetuilla seuduilla Kaarinan polun pohjoispäässä.
Kaikilla laavuilla on tulentekomahdollisuus. Vähä-Riutan laavulta löytyy myös telttapaikkoja. Jatkossa
taukopaikkojen kehittämisessä huomioidaan myös telttailumahdollisuudet kunkin taukopaikan
asettamien mahdollisuuksien mukaan.

Laavujen korjausehdotukset
Vähä-Riutan laavu sijaitsee tien välittömässä läheisyydessä, parkkipaikan vieressä.
Korjausehdotukset:
- liitereistä toinen (uudempi) on ilmeisesti vanha leikkimökki tms. piharakennus ja on eriparinen
muiden rakennusten kanssa. Liiteri ei siis aivan sovi erämaiseen maisemaan.
Yksi ajatus olisi mahdollisesti toisen liiterin tuunaaminen ympäristöönsä sopivammaksi.
Tai, että olisi vain yksi suuri liiteri. Tämä olisi paras ratkaisu.
- ulkotulipaikan penkit kaipaavat uusimista.
- mahdollisesti vanhan huussin purkaminen (toinen, uudempi huussi on hyväkuntoinen).
- laavun ylläpitokorjaus
Katajajärven laavu on suosittu paikka sen saavutettavuuden ansioista (mutta ei silti ole esteetön) ja
tästä johtuen ympäristö on jokseenkin kulunut johtuen runsaasta käytöstä ja turvemaan huonosta
kulutuksen kestosta. Tätä laavua ylläpitää Kangasalan Latu ry. Alueen asutuksen tiivistyessä
rakenteessa tulisi huomioida lisääntyvä päivä- ja tuntiretkeilijöiden määrä.
Korjausehdotukset:
- kaikista paras ratkaisu rakennuksen ja sen sijainnin kannalta olisi koko laavurakenteen ja
tulipaikan siirtäminen kauemmas lammesta. Optimipaikka olisi n. 5-10 metriä etäämmäs
veden rajasta, sillä vesi nousee talvisin ja rakenteiden alla oleva maa on alkanut painua.
- laavun perustusten ja katon uusiminen tai kokonaan uusi laavu tai katos.
- käymälän uusiminen esteettömäksi
- kohteen saavutettavuuden saattaminen lähes esteettömäksi
- vanhan käymälän purku
Mustijärven laavu sijaitsee aivan 9-tien välittömässä läheisyydessä, joka toki tuo laavun käyttäjille
äänihaittoja mutta muuten sen sijainti on mitä parhain esimerkiksi esteettömään retkeilyyn. Hyvin
pienillä parannuksilla Mustijärven laavu olisi saavutettavissa myös pyörätuolilla. Lisäksi laavu on
maasto- ja retkipyöräilijöille oivallinen tauko- ja eväspaikka helpolla saavutettavuudellaan.
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Korjausehdotukset:
- laavulle ja edelleen järvelle johtavaa polkua voisi parantaa kivituhkalla tai leveillä (pyörätuolin
mentävillä) pitkoksilla, sekä mahdollisesti myös laiturilla
- alueen ympäristön maisemointi ja siistiminen, kantojen sahaaminen alas
- invapaikka autolle
Norojärven laavu on melko rauhallinen ja suosittu kohde ja polku laavulle saapuu kaunista
mäntykangasta pitkin. Nuotiopaikan alapuoliselta rinteeltä johtaa kuluneet pitkokset lammen
rantaan.
Korjausehdotukset:
- laavun rakennetta voisi hiukan laskea esim. poistamalla yhdet harkot joka nurkasta (nyt liian
korkealla). Vaihtoehtoisesti voi tehdä laavun eteen leveät portaat
- laavun katto kaipaa uusimista. Huopa on irronnut räystään reunasta
- tulipaikan uusiminen, tulikehä ja istuimet
- rannan polun ja lyhyen laiturin toteuttaminen
Personkolon laavua kutsutaan myös nimellä Vesipirkkojen laavu. Rakennelma on arkkitehtuuriltaan
puolikotamainen. Laavua hoitaa Vesi-Pirkat ry.
Korjausehdotuksia:
- kuivakäymälän rakentaminen
- laavun nosto ja alimpien hirsien uusiminen.
- opasteet Kaarinanpolulta laavulle

6.5 Tulipaikat
Laavujen yhteydessä olevat tulipaikat toimivat varsin hyvin jo sinällään. Täysin toinen seikka taas on
luvattomat tulipaikat. Tulipaikkojen varustelu on hyvä: yleisesti paikan päältä löytyy kivillä ympäröity
tulipaikka nuotiorautoineen, sekä mahdollisesti myös paistoritilä. Liiterit ovat monin paikoin hyvin
erityyppisiä, pääosin korotettuja ja hyvin irti maasta ja kaikki ajavat asiansa. Kaarinanpolun laavuista
tehdyssä tilannekartoituksesta28 kuitenkin löytyy erikseen myös puuliitereille kohennusehdotuksia.

Luvattomat tulipaikat
Luvattomia tulipaikkoja löytyy reitistön varrelta sieltä täältä. Näitä ovat esimerkiksi Heramaajärven
suunnalla olevat nuotiopaikat, sekä Norojärven alueella sijaitseva laiton nuotiopaikka. Luvattomien
tulipaikkojen ehkäisyyn on käytetty vartiointiliikkeiden palveluksia, tiedottamista ja tulenteon kieltäviä
kylttejä. Joissain kohteissa luvattomien tulipaikkojen määrä on vähentynyt, kun alueille on rakennettu
yksi virallinen huollettu tulipaikka. Ratkaisuna ilmiölle Kaarinanpolun osalta ehdotetaan keskustelua
maanomistajien kanssa mahdollisista uusista huolletuista tulipaikoista.
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6.6 Pitkospuut ja sillat
Nykytilanne pitkospuiden osalta on pääosin heikko, sillä suurin osa pitkospuista on hajonnut tai
lahonnut. Lisäksi löytyy muutamia osuuksia, joilla pitkospuiden kunto on kohtuullinen.
Oheisesta kartasta löytyy merkattuna alueet, joille suositellaan pitkospuiden uusimista. Pitkospuiden
metrimäärät sisältävät myös ojasillat. Kokonaisuutena olemassa olevalle reitille on kartalla esitetty
noin 2,4 kilometriä uutta pitkospuuta. Pitkospuiden uusiminen on syytä toteuttaa porrastetusti siten,
että ensivaiheessa uusitaan reitistön kohokohdissa olevien taukopaikkojen saavutettavuutta
parantavia pitkospuu- ja siltarakenteita ja myöhemmässä vaiheessa kohokohtia yhdistävien
yhdysreittien rakenteita. Pitkospuiden asentamisen vaiheistus eri vuosille siirtää myös tulevaisuuden
kunnostus ja uusimistarpeita eri vuosille.
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6.7 Pelastuskoodijärjestelmä
Kaikille laavuille tulee laatia turvallisuusohjetaulu, jossa opastetaan miten toimia riskittömästi ja
turvallisesti retkeilyalueella ja mikä on sallittua ja mikä sitä vastoin taas kiellettyä.
Lisäksi kaikilla taukopaikoilla tulisi olla pelastuskyltti, josta löytyy paikan nimi, retkeilyreitistön nimi
(esim.
Kangasala,
Kaarinanpolun
pohjoinen
alue,
Mustijärven
laavu),
koordinaatit,
koordinaattijärjestelmä, hätänumero ja myöskin paikan ylläpitäjän yhteystiedot. Oleellista on, että
pelastuskyltin alulla avun tarvitsija pystyy kertomaan sijaintinsa pelastusviranomaisille
mahdollisimman hyvin.
Hätäkeskuslaitokselta on tiedusteltu pelastuskoodijärjestelmien tekemisestä erillisille retkeilyreiteille.
Hätäkeskuslaitos ei ole halunnut oman järjestelmänsä rinnalle muita järjestelmiä, vaan
retkeilyalueiden ja reittien pitäjien on neuvottava käyttäjiä ensisijaisesti 112 hätänumeron käyttöön.
Reitin pitäjien olisi hyvä suositella reitin käyttäjille 112-sovelluksen käyttämistä matkapuhelimissa.
112-sovellus lähettää puhelimen sijaintitiedon hätäpuhelun yhteydessä. https://112.fi/112-suomi

6.8 Liikuntaesteisiä palvelevat rakenteet
Liikuntaesteetöntä retkeilyä palvelee parhaiten Mustijärven laavu, joka sijaitsee 0,5 kilometrin päässä
pysäköintialueelta. Parkkipaikalta laavulle on sorapäällysteinen ja tasamaalla kulkeva metsäautotie,
jota pääsee kulkemaan mm. lastenrattaiden kanssa, sekä avustettuna myös pyörätuolin kanssa.
Katajajärven laavun lähes esteetön reitti on jäänyt kesken, mutta olisi toteutettavissa melko pienillä
sorastuksilla olemassa olevalla polulla, sekä rakenteellisilla ratkaisuilla laavun läheisellä suoalueella.
Tarpeellisista jatkotoimenpiteistä esteettömyyden suhteen löytyy lisää pohdintaa kohdasta: 14.
Jatkotoimenpiteet / Liikuntaesteetöntä retkeilyä.

7. Opastus ja viitoitus
Kaarinanpolun viitoitussuunnitelmasta29 käy ilmi, että opasteet on edellisen kerran uusittu
kokonaisuudessaan vuosina 2008-2010. Kangasalan kunnan vuoden 2014 Liiku ja leiki -hankkeen
myötä otettiin ohjelmaan liikuntapaikkojen ja vaellusreittien löydettävyyden parantaminen. Tämän
seurauksena Kaarinanpolun opasteet inventoitiin syksyn 2014 aikana. Inventoinnin perusteella
vaellusreitin opasteet ovat yleisesti ottaen kohtalaisessa kunnossa, mutta iso osa viitoista vaati
lähivuosina uusimista tai kunnostamista. Tältä pohjalta vuoden 2015 Kaarinanpolun
viitoitussunnitelmaa lähdettiin laatimaan ja toteuttamaan uuttaa viitoitussuunnitelmaa, jonka avulla
opasteet ja niiden määrä ja laatu määriteltiin ajanmukaisiksi.
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Reitin opastus on sekoitus uutta ja vanhaa, punaisia, ruskeita ja sinisiä reittimerkintöjä. Uuden
viitoitussuunnitelman mukaisia opasteita on lisätty reitin helposti saavutettaviin osiin ja metsäiset
osuudet ovat edelleen vanhojen opasteiden varassa.

7.1 Opasteet
Kaarinapolulta löytyy kirjava joukko useita erilaisia merkkejä ja opasteita. Näiden erilaisten
merkintöjen, opasteiden ja viittojen puolesta toki osittain puhuu turvallisuus: on hyvä, että reitti on
merkitty, jotta minimoidaan mahdolliset eksymiset. Reittimerkintöjä on hyvä myös olla riittävän
tiheässä ja yhdeltä merkiltä pitää nähdä riittävän helposti vähintään seuraavalle merkille, kuljettiin
reittiä kumpaan suuntaan tahansa. Reittimerkintöjen yhteneväisyys luon kuitenkin merkittävän
turvallisuustekijän, joten tavoitteena tulee olla kaikkien opasteiden ja merkintöjen yhdenmukaisuus
koko reitillä.
Talvi- ja kesäaktiviteettien merkkausväri on selvyyden vuoksi syytä pitää erossa toisistaan, niinpä
viitoitussuunnitelmassa esiintyvät hiihtolatujen opasteet ovat jatkossakin sinisiä ja vaellusreitin
opasteet ruskeita.

Vinkkejä ulkoilupaikkojen suunnitteluun, Suomen Latu:
www.suomenlatu.fi/vaikuta/sina-voit-vaikuttaa/vinkkeja-ulkoilupaikkojen-suunnitteluun.html

Taajama opasteet

Reitistö on pääosin merkattu ruskealla Retkeilyreittikilvellä (kilpi n:o 6648)

Kaarinanpolun taajamaosuudella käytetään selkeyden vuoksi typistettyä merkintätapaa, ruskeata
retkeilyreittikilpeä (kilpi n:o 6648) varustettuna suuntanuolella. Näillä merkeillä ohjataan kulkijat
katuverkoston läpi ja opasteet pyritään kiinnittämään mahdollisuuksien mukaan risteyksissä oleviin
liikennemerkkivarsiin tai kadunnimikilpien tapaan.
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Tämän tyyppisillä opasteilla ja merkinnöillä opastetaan kulkijat taajamien katuverkostojen läpi.

Taajama-alueella on nykyisellään joitakin sinivalkoisia kuntopolku- ja pyöräreittiopasteita, jotka jäävät selkeästi
kooltaan poikkeavina (kookkaampina) entisille paikoilleen.

7.1.1 Maasto-opasteet
Esitettyjen opasteiden lisäksi reitti on merkitty tiheästi puiden, kivien ja kantojen kylkiin sinisellä
maalilla. Sininen väri esiintyy etenkin luonto-osuuksilla ja esimerkiksi sähkölinjojen alla. Uusi
viitoitussuunnitelma ei ole tavoittanut vielä kaikin osin polun metsäisiä osuuksia.

Kaarinanpolku -opasteviitta sinisellä merkkauksella. Sininen väri toistuu puunrungoissa, kivissä ja kannoissa ja
kertoo kulkijalle oikeasta reitistä.
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Kaarinapolun varrella on runsas määrä opastauluja, jotka antavat kokonaiskuvaa kuljettavasta reitistä
ja kertovat kulkijalle sen hetkisen sijainnin.

Kaarinanpolun opastaulut ja niissä olevat kartat uusittiin 2010 luvulla. Opastaulujen kartat ovat
haalistuneet ja reittiviiva noudattelee vanhaa, alkuperäistä reittiä. Taulujen informaatio on
vaatimatonta, eivätkä täytä sisällöltään nykyaikaisia vaatimuksia riittävän informaation osalta.

7.1.2 Viitoitus
Joitakin reitin varrella olevia kiinnostavia kohteita on 2015 laaditussa viitoitussuunnitelmassa tuotu
esille kohteelle pystytetyllä nimikilvellä pysäyttämään kulkija huomaamaan esimerkiksi ko. paikan
maisemallinen luontoarvo.

Paikan nimikilvellä pysäytetään kulkija huomaamaan paikan maisemallinen luontoarvo.

Viitoituksessa on pysytty yksikielisyydessä, jotta viitojen määrä ei kasva hallitsemattomaan
runsauteen. Nykyisessä opasteessa Kaarinanpolku -nimi toistuu jokaisessa opasteviitassa.
Toistuvuutta on suunnitelmassa vähennetty muuttamalla nimiviittoja ruskeilla retkeilyreittikilvillä
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(kilpi n:o 6648) varustetuiksi paaluiksi, mikä merkintätapa on käytössä mm. Metsähallituksen
vaellusreiteillä.
Kangasalla ei ole useita toisiaan risteäviä vaellusreittejä, joten nimiviitat ovat tarpeen vain tuolloin,
muistuttamassa reitin nimestä. Tästä syystä ei ole tarpeen - toistaiseksi ainakaan - merkitä reittiä
erillisellä omalla tunnuksella, kuten on tarpeen sellaisilla poluilla, joissa useampi reitti käyttää samoja
polkujen osuuksia. Viittoihin pyritään yleensä merkitsemään etäisyystietoja 0,1 km tarkkuudella
ilmoittaessa alle 10 km:n etäisyyksiä. Yli 10 km:n etäisyyksissä riittää kulkijalle kilometritarkkuus.
Etäisyystieto annetaan yleensä ilman yksikköä, joka käy ilmi asiayhteydestä tai ainakin opastaulujen
kartoilta.

7.1.3 Opasteisiin liittyvät toimenpiteet
Suurelta osin reitistön opasteet tulee uusia lähestulkoon kokonaan ja opastuksen uusiminen olisi
tarkoitus viedä loppuun tällä samaisella (Nikkinen Antti, 2015) viitoitussuunnitelmalla. Mikäli reitistön
jotkut linjaukset muuttuvat, mukautetaan vanhaa viitoitussuunnitelmaa uuttaa linjaa tukevaksi.
Kaikki muuttuva tieto opastustavasta on syytä täydentää uusiin karttoihin suunnitelman opasteiden
tullessa käyttöön. Lisäksi jatkossa olisi hyvä huomioida se, että esimerkiksi opastauluja ja etenkin
karttoja tehdessä niissä lukisi aina vuosiluku, jolloin kyseinen opastaulu on valmistunut.
Opastauluilla voidaan vaikuttaa mm. luontoarvojen parempaan huomioimiseen. Kun Kaarinanpolun
info- ja opastauluja uusitaan jatkossa, otetaan samassa yhteydessä huomioon myös luontoarvojen
esiin tuominen opastauluissa. Lisäksi opastauluissa huomioidaan alueiden metsästyskäyttö, koirien
pitäminen kytkettynä, yöpymis- ja telttailumahdollisuudet. Reitin opasteisiin ja karttoihin tulee lisätä
myös selkeät etäisyysmerkinnät. Alueen info- ja opastaulut keskitetään ensisijaisesti taukopaikkojen
ja pysäköintialueiden yhteyteen.
Kaarinanpolun käyttäjille tehdyn kyselyyn (26.10.-15.11.2020) vastanneiden keskimääräinen näkemys
myös oli, että kehittämiskohteita kysyttäessä opasteet ja kyltit erottuvat muista kehityskohteista
selvästi.
Arvio tarvittavista opasteiden määristä, kun kunnostus tehdään nykyiseen suunnitelmaan:
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Artikkeli

kpl määrä

opastaulut
viitat + jalat
paalut sis. merkit
varoitusmerkki

6
94
105
5

8. Reittien merkintä
8.1 Reittien merkintä
Esitettyjen opasteiden lisäksi reitti on merkitty tiheästi puiden, kivien ja kantojen kylkiin sinisellä
maalilla. Sininen väri esiintyy etenkin luonto-osuuksilla ja esimerkiksi sähkölinjojen alla.

8.2 Opastusaineisto
Jotta samaa kulkuväylää hyödyntävät kesä- ja talviaktiviteetit eivät kartoilla sotkisi taikka sekoittaisi
toisiaan, on hiihtoladuista mielekästä laatia omat erilliset latukartat. Yhteiskäyttöreittien osalta on
kartoille merkittävä käyttörajoitukset.

8.2.1 Kirjallinen aineisto ja verkkosivut
Tällä hetkellä, kun retkeilijä etsii Kaarinanpolusta karttaa ja tietoa, hän löytää ainoastaan ladattavan
PDF-kartan, joka on melko vanha ja jäykkä formaatti. Lisäksi Kaarinanpolku löytyy Retkikartta.fi palvelusta ja muutamasta muusta karttapalvelusta jotka käyttävät Lipas-järjestelmän avointa dataa.
Kaarinanpolusta kertovaa, koottua materiaalia verkko ei tällä hetkellä matkailijalle tarjoa, joten tässä
on suuri kasvun potentiaali.
Retkeilyreittien käyttäjät etsivät aktiivisesti tietoa kohteista joihin lähteä. Kaarinanpolusta olisi hyvä
toteuttaa erillinen aineisto, missä kootaan yhteen reitin historia ja nykyhetki, esitellään laavupaikkoja
ja linkitetään esittely kartta-aineistoon.
Jotta tulevat matkailijat ja reitistön käyttäjät löytäisivät Kaarinanpolun, sekä sen tarjoamat palvelut
Kaarinanpolku tarvitsee oman nettisivun, josta löytyisi hyvä ja selkeä karttapalvelu. Näille sivustoille
olisi hyvä saada kartta, sekä kaikki Kaarinanpolkuun liittyvä oleellinen tieto esim. saapuminen,
tulipaikat ja niiden varustetaso. Esim. Kintulammi.fi -sivustolla on toimiva ja selkeä malli, jota voisi
pitää osittain verrokkina.
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Nettisivujen rinnalle markkinoinnin kanavaksi voisi luoda Kaarinanpolulle omat Facebook- ja
Instagram sivut. Nettisivujen ja sosiaalisenmedian päivittämistä, ajantasaisuutta ja ylläpitoa tulisi
myös valvoa markkinointia ja nettisivuja ylläpitävän tahon työnjakoketjussa.
Kaarinanpolun käyttäjille tehdyn kyselyyn (26.10.-15.11.2020) vastanneiden kesken Kaarinanpolun
omat nettisivut saavat kannatusta. Kohteelle on toivottu lisäksi myös muita erilaisia viestintäkanavia.

8.2.2 Ehdotus reittikartan/karttapalvelun kehittämiseksi
Kaarinanpolun rajapinta-aineisto löytyy Lipas-järjestelmästä. Järjestelmässä on reitit ja taukopaikat
liitepalveluineen. Lipasjärjestelmän päivitys on kunnan tehtävä. Rajapinnan käyttö on ilmaista sekä
ajantasaista ja tieto voidaan siirtää mille tahansa alustalle. Tällä hetkellä Kaarinanpolun reitit ja
taukopaikat löytyvät esim. Retkikartta.fi -sivustolta sekä useista mobiilikarttasovelluksista (mm.
karttaselain ja retkikartta). Koska on jo olemassa useita eri alustoja, olisi palvelun tuottajan tehtävä
ohjata käyttäjä niiden ääreen. Tämä onnistuisi esim. reitistön omien nettisivujen kautta.
Tampereen kaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla on useita suunnitelmia yhteisen viestintäalustan
toteuttamiselle ja kun tämä alusta on valmis ja julkaistavissa, on alueen retkeilyreittien oltava
esiteltävässä kunnossa ja laadullisesti lähellä toisiaan.

8.2.3 Muu esittelyaineisto
Uusien luontoliikkumisesta kiinnostuneiden kohderyhmien (esim. nuoria aikuisia) saavuttamiseksi,
ohessa lisäehdotuksia näkyvyyden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen.
Brändäys ja sosiaalinen media
Kaarinanpolulle voisi luoda oman logon. Sitä voisi käyttää missä vain ”sivun nurkissa” ja
markkinallisissa merkinnöissä. Kaarinanpolulle omat Facebook- ja Instagram -sivut, sekä omat
hästägit (esim. #kaarinanpolku #kuningattarenjäljillä #kangasalankaarinat jne.)

Tarinallisuus
Koska Kaarinan-nimet kantavat jo valmiiksi hyvin väkevää ja ainutlaatuista historiaa sekä lukuisia
mielenkiintoisia tarinoita, on koko aihealue erittäin mehevä alusta tarinallisuudelle. Miten ja millä
kaikille keinoilla sen tuo esille, on monia vaihtoehtoja, mutta jotta ne saadaan ”yksiin kansiin” voi
esimerkiksi (aiemmin ehdotetun) nettikartan sivun yhteyteen / viereen / menu -valikon alle luoda
tällaisen tarinakokonaisuuden.
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9. Huolto- ja hoito, valvonta
Jotta tulevaisuudessa Kaarinanpolun huolto- ja ylläpito pysyisi hyvänä, olisi tarpeellista löytää hoitoja käyttösuunnitelman rinnalle ja tueksi taho kunnan sisältä, joka vastaa retkeilyasioista, sekä sopia
vastuut koko ylläpitoketjussa; kaupunki, yksikkö, yhdistys, kummihenkilö yms.
Kunnassa olisi hyvä käydä sisäisesti läpi vastuut hallinnon osalta. Vastuuyksikkö luo
vastuunjakotaulukon, missä osoitetaan kaikki toimijat koko ketjussa, eli vastuuyksiköstä lähtien aina
siihen asti kuka hoitaa minkäkin kohteen, millä tasolla, kuka esimerkiksi tyhjentää vessoja ja kuka
hoitaa polttopuuhuoltoa.

9.1 Jätehuolto
Roskattoman retkeilyn säännöstö on hyvä pitää mahdollisimman yksinkertaisena. Järkevintä olisi se,
että säännöstöön sisällytetään vain yksi sääntö: Minkä jaksat kantaa luontoon, jaksat kantaa myös
pois! Metsähallitus on esimerkillään ohjeistanut ihmiset roskattomaan retkeilyyn. Aikoinaan myös
Metsähallituksen kohteilla oli jätesäkeillä varustettuja sekajäteastioita, joita tyhjennettiin talvisin
käyttäen moottorikelkkoja. Hyvin usein jätteet olivat ympäri maastoa jätesäkkien hajottua.
Myöhemmin kohteilla on järjestetty jätteiden kierrätystä. Lasi, metalli, sekajäte, tuhka ja
intiimihygieniatuotteet on kerätty eri paikkoihin maastossa oleviin jätepisteisiin. Jätteiden poiskuljetus
lajitteluun on toteutettu moottorikelkoilla. Koska jätteet ovat syntyneet retkeilijöiden paikan päälle
itse tuomana, on helppoa osoittaa, ettei roskien jättäminen maastoon, edes lajittelupisteeseen ole
järkevää millään tavalla. Metsähallitus on luonut myös listan, tulipaikoilla poltettavista artikkeleista.
Myös osassa muovituotteista lukee, että tuotteen pakkaus voidaan polttaa. Avotulipaikkojen
palamisolosuhteet ovat kuitenkin hyvin heikot verrattuna arinalliseen pesään kotioloissa tai
jätteenpolttolaitoksen arinoihin savukaasupesureineen. Tästä syystä kaikki syntyvä jäte on syytä
tuoda pois maastosta.
Retkeilyreittien jätehuollon tulee perustua roskattomaan retkeilyyn, eikä retkeilyreiteillä ja
taukopaikoilla ole lainkaan jäteastioita. Roskattomasta retkeilystä tiedotetaan aktiivisesti. Kohteilla,
missä on ollut aiemmin jätehuoltoa, siirrytään roskattomaan retkeilyyn tiedottamalla siirtymisestä,
poistamalla jäteastiat ja tiedottamalla jätehuollon muuttumisesta aktiivisesti.

9.2 Kuivakäymälät
Tällä hetkellä Kaarinanpolun käymälät ovat kuivakäymälöitä ja eri kohteilla on käytössä erilaisia
kuivakäymäläjärjestelmiä. Kuivakäymäjärjestelmien yhdenmukaistaminen helpottaa huollon ja
hoidon järjestämistä pitkällä tähtäimellä.
Kuivakäymälöiden hoito, huolto ja siivous tulee olla säännöllistä ja kohteissa pitää olla tarjolla
kuivikkeita ja ohjeet kuivakäymälöiden käyttämiseen.
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Uudemmat kuivakäymäläjärjestelmät ovat umpisäiliöllisiä, nesteitä haihduttavia ja kerääviä
muutaman sadan litran säiliöitä. Ne toimivat siten, että astian täytyttyä vaihdetaan tilalle vaihtoastia
ja makin (kiinteäjäte) annetaan seistä astiassa mielellään yli kesän, jonka jälkeen se voidaan
jälkikompostoida aumaan vedenpitävän kalvon alle vuodeksi. Tämän jälkeen makki voidaan käyttää
maanparannukseen. Suotoneste voidaan niin ikään käyttää kompostinkiihdykkeenä tai lannoitteena
vuoden vanhentamisen jälkeen. Kuntien hoitamien retkeilyreittien käymäläjätehuollon on
luonnollisesti oltava jätelain edellyttämässä kunnossa. Oikein rakennettu kuivakäymälä
suotonestekeräyksellä on jätelain mukainen käymälä, mutta etenkin järvien ja niihin laskevien ojien
läheisyydessä on kiinnitettävä huomiota mahdolliseen jälkikompostoinnista aiheutuvaan
ravinnevalumaan.

Ratkaisuehdotuksia kuivakäymäläjätteiden käsittelylle:
1. Pirkanmaan Jätehuolto hoitaa kaiken. Asia kuuluu heille jätehuoltoviranomaisen mukaan. Heidän
vastuullaan on järjestää ratkaisu kuivajätteelle sekä suotonesteelle.
2. Hiljaisilla alueilla kompostoidaan paikallisesti ja ruuhkaisilla alueilla makki siirretään pois -> PJH, DTkeskus, pikakompostori tai sakokaivo. Kompostoitavilla alueilla ja paikoilla tehdään
kompostointisuunnitelma kohteelle ja arvio pistekuorman määrästä. Makkien kuljetus maastosta
voidaan toteuttaa talvisin moottorikelkoilla ja vähälumisina talvina telakumimönkijällä.
3. Hiedanrannan pikakompostori DT-keskus hoitaa kaiken (kuljetuksia lukuun ottamatta). Heillä on
myös suotonesteiden keräys. Onnistuu vähäisissä määrin, mutta ei koko alueen osalta.
4. Keskitetyille alueille rakennetaan pikakompostoreita (lämmin tila ja kompostorilaitteisto) jolloin
kuljetukset vähenevät ja kuivakäymälätekniikkaa voidaan jalostaa myös käsittelemään yksityisten
jätteitä.
5. Rakennetaan jokaiselle laavulle tie/ura esim. traktorilla vedettävälle loka-autolle ja siirrytään
umpisäiliöihin. Tämä on uusi Metsähallituksen linja. Metsähallituksella tilanne on konkreettisempi,
sillä kohteilla on 2300 käymälää. Tämä ei myöskään ratkaise vesistöpäästöjä vedenpuhdistamon
jäljiltä.

9.3 Puuhuolto
Tällä hetkellä Kaarinanpolun puuhuolto on ulkoistettu osalla laavuja ja on paikoin epäsäännöllistä.
Huolto ja hoito tulee järjestää säännölliseksi.
Tulentekopaikalla tulee olla tuhkaämpärit, tuhkalapio ja sammutusämpäri. Puuhuollon ohessa on
helppo huolehtia myös yleisestä siisteydestä.
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9.4 Vesihuolto
Kaarinanpolulla ei ole varsinaista vesihuoltoa. Retkeilijä voi hyödyntää alueen vesistöjen järvivettä
vedenpuhdistuspumppua käyttämällä. Reitin läheisyydessä on kauppoja sekä huoltoasemia, joista voi
täyttää vesivarantoja.

9.5 Valvonta
Reitistöllä ei ole olemassa olevaa valvontaa muualla kuin Lihasulan säätiön omistamalla
Heramaajärven luonnonsuojelualueella. Heramaajärven ympäristö on ollut etenkin kesäisin suosittua
retkeily -ja virkistysaluetta ja tästä syystä rannoilta löytyy jonkin verran laittomia tulipaikkoja. Tämän
seurauksena alueen omistava Lihasulan säätiö on palkannut Heramaajärvelle vartiointiyrityksen ja
rauhoitusmääräyksen rikkomisesta kiinni jäävä päätyy asioimaan poliisin kanssa. Säätiö pyrkii näin
erilaisilla rauhoitus-, vartiointi ym. toimenpiteillä turvaamaan maidensa luontoarvojen säilymisen ja
virkistyskäyttömahdollisuudet.
Tampereen kaupunkiseudulle on koulutettu vapaaehtoisesti toimivia retkeilyluotseja, jotka ovat
koulutettu puuttumaan luonnossa havaitsemiinsa epäkohtiin ja heillä on toimintamalli toimintaan eri
tilanteissa. Heidät on koulutettu roskaamisen välttämisen ja tulenkäytön opastamiseen maastossa
sekä jakamaan tietoa Retkietiketistä, Jokamiehenoikeuksista ja velvollisuuksista. Lisäksi he
tarkkailevat luonnossa liikkumisensa ohessa retkeilyreittien ja taukopaikkojen ympäristön tilaa sekä
mahdollisia vahinkoja ja puutteita.
Retkeilyreiteillä tapahtuvat laittomuudet ja lainrikkomiset kuten luvattomat tulipaikat, tulenteko
metsäpalovaroituksen aikaan, puiden kaatamiset, moottoriliikenne maastossa ja muut vastaavat
rikkeet ovat ensisijaisesti rikoslain alaisia toimia, joista tulee olla yhteydessä hätäkeskukseen.

10. Verkostoituminen muiden retkeilyreitistöjen ja –
alueiden kanssa
Tampereen kaupunkiseudun kuntien virkistysalueet, reitit ja kohteet muodostavat yhdessä
alueellisen merkittävän potentiaalin kuntalaisten liikkumiseen ja hyvinvointiin. Kuntien on tehtävä
enemmän yhteistyötä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Yksinkertaisuudessaan kysymys on siitä,
että reittejä ylipäätään on ja, että reiteille ja kohteille pääsy on turvallista ja helppoa. Tämä
saavutetaan kuntien yhdessä sovitulla selkeällä yhteneväisellä opastamisella, viestinnällä ja hyvän
laadun reiteillä. Kaupunkiseudun kuntien on yhdessä sovittava yhteneväinen runkoreittien opaste ja
opastamismalli, selkeytettävä kuntien omien reittien opastaminen vastaamaan yhdessä sovittua
laatu- ja määrätasoa ja nostettava viestintä koko kaupunkiseudulla yhteiselle alustalle, missä
kuntalainen ei välttämättä tiedosta kuntarajojen sijaintia. Kuntalainen näkee alueen kokonaisuutena
ja mahdollisuutena siirtyä sujuvasti alueelta toiselle reittejä tai joukkoliikenteellä.
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Kaupunkiseudun kuntien ensisijainen tavoite tulee olla kuntalaisten palveleminen, mutta samalla
syntyy kansallinen ja kansainvälinen kokonaisuus, jonka avulla kaupunkiseudun on mahdollista
tuottaa vetovoimaa uusille asukkaille ja matkailijoille.
Kaarinanpolun olemassa oleva verkostoituminen suuntautuu Lempäälän Birgitanpolkuun. Tampere
kehittää jo 2021 Makkarajärvi-Viitastenperän reitistöjä, joten yhteys reittien kesken syntyy joko
suoraan tai Birgitanpolun kautta. Tampereen, Lempäälän ja Kangasalan rajalinja leikkaa
Viitastenperän lahden perukassa, jonka ”kolmen kunnan rajapiste” on tulevaisuudessa myös
merkittävä vierailukohde. Myös Tampereen Kintulammilta Oriveden suuntaan laadinnan alla oleva
ulkoilureittisuunnitelma ja sen reittilinjaus kulkee vain 3 kilometrin päästä Kaarinanpolun
Personlaavusta. Tämän suunnan yhteys tuottaisi yhteen Tampereen, Oriveden ja Kangasalan reitit.
Taivalpirtiltä puolestaan pääsee Pirkan hölkän reittiä Valkeakoskelle asti.
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän vetämä virkistysreittien suunnitelma, toimii alustavana
ohjenuorana kaupunkiseudun reittien yhdistämisessä. Ensisijaista on, että kunnat hoitavat omat
perusreittinsä laadullisesti hyvään kuntoon yksittäisinä kohteina sekä tiiviissä yhteistyössä
naapurikuntiensa kanssa. Kun kohteet ovat valmiita, on mahdollista toteuttaa kaupunkiseudun
laajuinen seutureitit markkinointisuunnittelu loppuun.
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Karttakuva: Yleisluontoinen ja viitteellinen reittien kehittämissuunnitelmaehdotus. Tarkempi
toteutussuunnittelu erikseen hankekohtaisesti.
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11. Luonto- ja maaseutumatkailu
Luonto- ja maaseutumatkailu ovat hyvin vahvassa nousussa nyt ja tulevaisuudessa ja tähän
matkailunalaan keskittyminen on tulevana vuosina viisasta. Myös maaseudun elinvoimaisuuden
hidas ja rauhallinen nousukausi, joka on parhaillaan voittosuhdanteisessa kasvussa (koska mm.
monipaikkaisuus ja korona), on Kangasalan luontoliikkumisen ja sen jo valmiiden polkuverkostojen
tulevaisuuden eittämätön nosteen tekijä.
Kuten Kangasalan tuore kaupungin elinkeino-ja matkailuohjelma30 linjaa: ”Kangasalla on pitkä historia
kesäpäivän kaupunkina ja matkailukohteena ja sen pehmeinä vetovoimatekijöinä voidaan pitää
kaupungin monipuolista tapahtuma- ja kulttuuritarjontaa ja harrastusmahdollisuuksia. Upea luonto,
tuhannet hevoset, sadat järvet, näkötornit ja lähiruokatuotannon aarteet ovat koko Suomesta
joukkoliikenne- matkan päässä erinomaisella sijainnilla.”
Kun tulevien vuosien suunta pysyy samana ja kotimaanmatkailu, sekä lähi-, luonto- ja pyörämatkailu
jatkavat jo alkanutta vauhdikasta voittokulkuaan, tulee Kaarinanpolun merkitys kaupunkia
ympäröivänä vehreänä keitaana kasvamaan. Myöskin Kaarinanpolun polkuverkoston merkitys
yhdysreittinä ja linkkinä Lempäälän, Tampereen ja Oriveden suuntaan, kuin myös omana yksilöllisenä
ja kiinnostavana luontomatkailukohteenaan.
Kotimaanmatkailussa katsotaan parhaillaan vahvasti myös vesistöjen suuntaan. Järvimatkailu tekee
tuloaan. Tässä kohdin Kangasalan sijainti upeiden historiallisten järvien keskellä luo myös erinomaiset
näkymät tulevaisuuden järvimatkailulle. Potentiaalia on siis moneen. Nyt vain hyvä ote ja tukeva
keskittyminen ensin Kaarinanpolun peruskuntoon saattamiseen: reitit tulee saattaa laadullisesti
terveelliseen ja turvalliseen kuntoon. Tuon myötä luonnollinen kasvu moniin niin retkeilyn, kuin
luontomatkailullisiinkin suuntiin on täysin mahdollista.
Näemme, että siinä kohtaa, kun Kaarinanpolku voi tarjota käyttäjäystävällisen, selkeän ja toimivan
karttapohjan, sekä ehjät rakenteet retkeilyyn, reitistön mukaan otto ja linkittäminen olemassa oleviin
reitteihin on sille hyvin luonteva jatkumo.
Maastopyöräily on nopeasti kehittyvä matkailun ala jossa palvelu ja käyttäjät kohtaavat, mutta
reitistön infra on alkuvaiheessa. Lajin parissa liikkuu taloudellisesti isoja rahoja ja alalla toimivat
yritykset, polkupyöräliikkeet ja polkupyörävuokraamot pyrkivät kehittymään voimakkaasti.
Maastopyöräilyn lisääntyminen vaatii retkeilyreittien ylläpitäjiltä reagoimista tilanteeseen.
Uusi avaus voisi olla uudenlaiset kestävän kehityksen työhyvinvointipäivät, jotka alkavat ja päättyvät
työpaikalta ilman erillisiä kuljetuksia. Tähän Kaarinanpolun läheisyys voi tulevaisuudessa tarjota
moninaisia ratkaisuja, esimerkiksi Ruskon teollisuusalueen työpaikoille. Tämän tyyppiselle
virkistäytymiselle työn ohessa on tänä päivänä suuri tilaus. Ruskon alueelle on jo pohdittu tähän
tarkoitukseen soveltuvaa taukopaikkaa tai laavua, joka sijainnillaan palvelisi useita yritystahoja
lähistön TYHY-toimintaa tukien.

30

Kangasalan kaupungin elinkeino-ja matkailuohjelma 2020-2024
57

Ratsastus ja hevosmatkailu
Koska Kangasalla on hyvin paljon hevostoimintaa, on tulevaisuutta ajatellen järkevää huomioida ja
miettiä myös sitä, voisiko Kaarinanpolun joillain osa-alueilla sallia liikkumisen hevosella. Näin
osallistetaan hevostalouden hyödyntäminen kunnan matkailu- ja virkistyspalveluiden osana.
Matkailullisesti ratsastusreittejä on mahdollista käyttää myös patikointiin, mutta reitit ovat merkittävä
huolellisesti asianmukaisin merkein. Näin saataisiin uusia elämyksiä sekä patikoijille että ratsukoille
niin reittien kuin kohtaamisten muodossa.

12. Toteutusaikataulu ja karkea kustannusarvio
Toteutusaikataulu ja kustannusarvio rakenteille
Tämä toteutusaikataulu ja kustannusarvio on tehty Kaarinanpolun olemassa olevalle osalle, siten että
nykyinen reitti palautetaan laadullisesti hyvälle tasolle kokonaisuutena. Viime aikoina tehdyt
uudistukset, kuten Mustijärven laavun ympäristö on pyritty ottamaan huomioon kustannuksia
laskettaessa. Osittaista opastuksen uusimista ei ole huomioitu kustannusarviossa. Laskennassa ei ole
otettu huomioon myöskään eri laavujen ylläpitäjiä ja omistajia vaan kustannusarviossa on ajateltu,
että koko reitti kaikkine rakenteineen on kunnan pitämä retkeilyreitti. Toteutusaikataulu on laadittu
henkilötyöpäivinä (8 tuntia) ja on täten siirreltävissä eri investointivuosien mukaan. Osaltaan
henkilötyöpäivät ovat tiettyjen päivien osalta (pitkospuut yms.) laskettu kahdelle hengelle, eli
käytännössä koko reitin toteutus olisi tehtävissä noin vuoden aikana kahden henkilötyövuoden
voimin.
Palkkakuluna on käytetty 50 euron kokonaistuntikulua, joka sisältää normaalin kuntatyöntekijän
palkan kaikkine kuluineen ja välilliset kulut, kuten työvaatteet, käsityökalut ja ajokaluston käytön.

REITIN MERKINTÄ MAASTOON
-

60 km retkeilyreittiä, maalit
Merkintä maastossa, työ

12 pv

600,4800,-

5400,-

4000,23000,24800,-

52800,-

OPASTEET
-

Graafiset työt infotauluihin
Opastussuunnitelman mukaiset tilaukset
Opasteiden asennus

10 pv
62 pv
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LAAVUT
KATAJAJÄRVEN LAAVU, materiaalit
-

laavun uusiminen tai korjaus, työ
tulipaikan kunnostus, työ

4400,15 pv
1 pv

MUSTIJÄRVEN LAAVU
-

ei tarvita toimenpiteitä

0,-

Käymälän rakentaminen, työ
Laavun pienkunnostus, tulipaikka

Laavun laskeminen, nuotiokehä, työ

0,-

1300,8 pv
1 pv

NOROJÄRVEN LAAVU, materiaalit
-

10800,-

0,-

PERSON LAAVU, materiaalit
-

6000,400,-

3200,400,-

4900,-

200,1 pv

400,-

400,-

PITKOSPUUT
-

Pitkospuut koko reitille, materiaalit 2,4 km valmista
Koko reitille uusittavat pitkospuut, työ

YHTEENSÄ

Työpäiviä

50000,250 pv 100000,-

350 pv

150000,-

euroa 223300,yht. noin 225 500 €

13. Olemassa olevan retkeilyalueen reitistön
kehittäminen
Kaarinanpolku on käytännössä jo täysin valmis ja toimiva kokonaisuus, jossa on hienoja
luontokokonaisuuksia. Kuitenkin virkistystoiminta kohdistuu melko pistemäisesti esimerkiksi reitistön
pohjoisosien erämaisille reiteille, Katajajärvi-Ruutanan alueelle sekä Vähä-Riutan alueille. Pistemäisiä
kohteita yhdistävät siirtymät kohdistuvat pääosin hiihtoladuille, metsäautoteille, sähkölinjoille, joten
olisi syytä pohdiskella tulevaisuudessa pistemäisiä virkistyskohteita ja niitä yhdistäviä siirtymäreittejä
erillisinä kokonaisuuksina.
Reittilinjausten kehittämisen osalta Kaarinanpolun hoito- ja käyttösuunnitelma muodostaa
kehittämissuunnitelman, jolla määritellään periaatteet reittilinjausten kehittämiselle tulevaisuudessa.
59

Tarkempi reittisuunnittelu tehdään tulevaisuudessa omina hankkeinaan ja siinä yhteydessä
osallistetaan myös alueen maanomistajia, käyttäjiä ja sidosryhmiä. Reittilinjausten määrittelyä
voidaan tehdä myös kaavoituksen yhteydessä.
HKS:n aikana tehdyn reitistökartoituksen pohjalta on laadittu ehdotus reittien kehittämiselle
tulevaisuudessa.
Esimerkkimallissa priorisoidaan, mitä tulisi tehdä matkailullisuuden ja
luontoviihtyvyyden lisäämiseen.
Ehdotetut reittityypit on nimetty selkeyden vuoksi seuraavasti:
A) Kaarinanpolut = käytetyimmät virkistyskohteet ja rengasreitit
B) Seutureitit = käytetyimpien virkistyskohteiden väliset yhteydet

Kehitysehdotus
Pääpaino tulisi Kaarinanpolun A) rengasreitteihin ja ”pikku lenkkeihin”. Pidempiä maastotie- ja
taajamien välillä kulkevia Kaarinanpolun pätkiä kutsutaan ehdotuksessa B) seutureiteiksi.
Seutureitit ovat sinällään toimivia siirtymäreittejä jotka kuljettavat retkeilijän luontoarvoiltaan
rikkaimmille Kaarinanpoluille. Luonnollisestikin seutureitit ovat lisäksi myös jo vahvasti liikkujien
käytössä, mutta käyttäjäsegmentti on painottunut enemmänkin lenkkeilijöihin, ulkoilijoihin yms.
Seutureittien (B) rakenne ja ylläpito voi olla laadultaan hieman alemmalla tasolla, kuin käytetyimpien
virkistyskohteiden (A) rakenteet.
Kaarinanpolkujen toimenpiteet lähivuosina
Keskitetään lähivuosien huomio pienempiin rengasreitteihin (A), sekä pistoihin, jotka kulkevat
kiinnostaville kohteille ja jotka ovat maisemallisesti ja luonnon oloiltaan vetovoimaisia. Nämä ovat siis
käytännössä ne reitit ja lenkit, jotka ovat tälläkin hetkellä eniten käytettyjä ja ympäröivät yleensä
olemassa olevia laavuja. Lopullisten reittien valinnassa on järkevä käyttää reitit hyvin tuntevia
paikallisia luontoliikkujia ja olemassa olevia aktiivisten harrastajaryhmien luomia reittipalveluita.
Siistitään ja korjataan näiden rakenteet ja kyltitys. Kaarinanpolun kohokohtien palvelurakenteen laatu
pidetään korkealla ja nostetaan näin käytetyimpien kohteiden profiilia ja arvostusta.
Kaarinanpolun kohokohtia yhdistävät seutureitit tai yhdysreitit (B) jätetään kunnostuksen osalta
myöhempiin vuosiin / otetaan pidemmän aikavälin tarkkailuun ja niiden parantaminen ja huolto voisi
tapahtua taustalla hitaammin. Pääosin seutureittien käyttö painottuisi Kaarinanpolkujen kohokohdille
ja kiinnostavimmille metsäosuuksille pääsemiseen pyörillä ja kävellen ja toissijaisesti pitkiä vaelluksia
tekevien retkeilijöiden tai maastopyöräilijöiden käyttöön.
Tällä ehdotelmalla jo ennalta tuttu Kaarinanpolku olisi helposti lähestyttävä ja nopeastikin käyttöön
otettava luontomatkailullinen virkistyspaikka ja polkuverkosto.
Alla olevassa kartassa A) kohokohdat ja ”pikku lenkit”, eli nämä pistemäiset luontoarvoiltaan
kiinnostavimmat alueet merkattuina vihreinä alueina, joihin ensisijainen kunnostuksen huomio tulisi
kiinnittää.
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Karttakuva: Yleisluontoinen ja viitteellinen virkistyksen pienalueiden kehittämissuunnitelmaehdotus. Tarkempi
toteutussuunnittelu erikseen hankekohtaisesti.
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Muita toimenpiteitä ja kehitysehdotuksia:
- Koko kokonaisuuden miettiminen ja tunnistaminen uusin silmin: retkeilyn vahva
lisääntyminen ja Kaarinanpolun kasvojen kirkastus, sekä ”vanhan polkuverkoston”
identiteetin rakentaminen.
- Kaarinanpolun tunnistaminen osaksi pidempää ja suurempaa koko Tampereen
kaupunkiseutua kattavaa seutureitistöä.
- Historiallisen aspektin esiin tuominen, ketä olivat Kaarinat? (Tarinallisuutta saisi näkyviin
esimerkkinä Pyhä-Näsi -> tarinat: www.pyhanasi.fi/tarinoita/)
- Viestinnän ja markkinoinnin keinoin lähteä korostamaan nimenomaan A) alueiden
rengasreittejä ja pienempiä polkukokonaisuuksia, lähivirkistysmahdollisuuksia.
- Keskittää lähitulevaisuuden huomiointi A- alueiden kunnostamiseen ja rakenteiden
kohentamiseen.
- Reittien uusien linjauksien miettiminen.
- Reittien maaomistajasopimusten läpikäynti, etenkin uusien reittilinjausten suhteen.
Pohdintaa, olisiko kaupungin edun mukaista miettiä ulkoilureittisuunnitelmaa koko reitille
vai toteuttaa reitti maanomistajasopimusmalli MTK ja Suomen latu mukaan. ks. linkki.
https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/sina-voit-vaikuttaa/vinkkeja-ulkoilupaikkojensuunnitteluun/sopimuspohja-ulkoilureitin-perustamiseen.html

14. Kehitysehdotukset ja pohdinta
Matkailullisuus ja viestinnän kehittäminen
Kaarinanpolulla on jo olemassa olevia valmiita valtteja, joita ovat hyvä saavutettavuus, tunnettuus ja
käytännössä valmis laavu- ja tulipaikkaverkosto. Laavurakenteiden ja pitkospuiden korjaamisen
rinnalle olisi suotavaa ottaa työn alle myös tulevan karttasovelluksen pohjan miettiminen. Onko se
nettisivu (kuten esim. Kintulammin tai Pyhä-Näsin viestintämalli), mobiilisovellus vai jokin muu?
Käyttäjän kannalta tarvitaan selkeä, helppokäyttöinen alusta, josta löytyy kaikki matkailijan tarvittavat
palvelut kuten kartat, parkkipaikat, laavut, tulipaikat, bussipysäkit yms. Kaikki tämä on tärkeässä
avainasemassa matkailullisuuden lisäämisessä. On toivottavaa, että Tampereen kaupunkiseutu
laittaa alulle yhteisen viestintäalustan karttasovelluksineen kaupunkiseudun kuntien markkinoinnin
helpottamiseksi.
Viestinnän kehittäminen talousmetsien metsänhoidollisten töiden osalta on myös syytä ottaa yhdeksi
kehittämiskohteeksi jatkossa. Kun kaupungille tulee tieto metsänhoitotoimista Kaarinanpolun
varrella, tieto hoitotoimista voitaisiin tiedottaa nykyisillä ja tulevaisuuden viestintäkanavilla reitin
käyttäjille.
Tulevaisuuden eurooppalainen reitistö
Tämän tyyppiset osin taajamissa ja ”ihmisten ilmoilla” kulkevat seutureitit palvelevat hyvin myös
kauppojen ja huoltoasemien osalta ja tämä voidaan nähdä Kaarinanpolun voitoksi, sillä lähikaupat,
huoltoasemat sekä taajamien tarjoamat bussipysäkit tuovat retkeilijälle enemmän mahdollisuuksia
luontoon pääsyyn julkisen liikenteen turvin, eväiden tankkaamiseen ja esim. vesipullon täyttämiseen.
Yksi näkökulma on myös, että vastaavia kaupunkeja, kyliä ja asuinalueita halkovat reitit ovat
Euroopassa hyvin yleisiä ja suosittuja. Kaarinanpolku voi siis nähdä itsensä hyvinkin toimivana
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tulevaisuuden eurooppalaisena reitistönä. Ja tämä vahvistuu etenkin vielä enemmän siinä kohdin, kun
Kaarinanpolku verkostoituu ja kytkeytyy viestinnällisesti ja markkinoinnin osalta Pirkanmaan ja
etenkin kaupunkiseudun muihin retkeilyreitteihin.
Näkemys tarjoaa tulevaisuutta silmällä pitäen Kaarinanpolun varrella oleville taajama-alueille ja toki
muillekin lähialueille uusia mahdollisuuksia palvelutarjoajille. Tällaisia esimerkkejä ovat mm.:
- retkeilypalvelut kuten ratsastus, pyörävuokraus, välinevuokraus yms.
- ohjelmapalvelut ja virkistystoiminta
- ruokapalvelut, kahvilat, eineskioskit, virvokkeita tarjoavat ”luontokeitaat”
- majoitustoiminta, B & B, Airbnb ja kotimajoitus
- sauna- ja hyvinvointipalvelut
- vesiliikkuminen, kuten SUP-lauta vuokraus, melonta, talvella retkiluistelu yms.
Saavutettavuus ja julkinen liikenne
Saavutettavuutta ei ole vain reitille johtava tie ja parkkipaikka, vaan saavutettavuus koostuu myös
mm. ulkoilureittiä koskevasta sähköisestä ennakkotiedosta, sen löydettävyydestä, kartoista,
opasteista ja reitin markkinoinnista.
Kaarinanpolun kehittämistoimenpiteisiin sisältyy myös reitin varteen saapumisen ja pysäköinnin
kehittäminen. Tarkoituksena on ohjata autolla saapumista ja pysäköintiä virallisille pysäköintialueille.
Liikenteen osalta taas tavoitteena voidaan pitää, että Säynäjärven risteykseen (eli pohjoisten reittien
risteyspisteeseen) saataisiin pikavuoropysäkki, joka voisi tarjota tunnin välein julkista liikennöintiä 9tien molemmista suunnista.
Liikuntaesteetöntä retkeilyä
Esteetön reitti on ulkoilureitti, joka soveltuu sekä pyörätuolilla että rollaattorilla tai muulla välineellä
liikkumiseen. Suomen Ladun ”Vinkkejä ulkoilupaikkojen suunnitteluun” -opas linjaa näin:
Esteetön reitti on kovapintainen eikä reitillä ole esteitä tai kuoppia. Reitillä on mahdollista liikkua
itsenäisesti pyörätuolilla kelaten. Reitin kaltevuus ei ylitä normaaleja pyörätuolin käyttäjän
ulkokulkuväylän kaltevuuksia. Reitin pituuskaltevuus on enintään 1:20 eli 5 % ja sivuttaiskaltevuus 2
%. Reitin leveyden pitää olla vähintään kaksi metriä.
Kaarinanpolun käyttäjille tehdyn kyselyyn (26.10.-15.11.2020) vastanneiden kesken nousee esiin myös
lasten kanssa liikkuvien tarpeet ja erityisesti kaivataan rattailla mentävää reittiä. Tässä yhteydessä
pienet lenkit saavat kiitosta lapsiystävyydellään.
Kaarinapolulla on jo tällä hetkellä kaksi laavupaikkaa, jotka suhteellisen vähäisillä muutoksilla voisi
kohottaa ns. esteettömyys-luokkaan. Näitä ovat Mustijärven laavu, joka periaatteessa sinällään
palvelee jo esim. lastenrattailla liikkuvia tai pyörätuolilla saapuvia, sekä Katajajärven laavu, jonka
suhteen sen sijaan seuraavanlaiset toimenpiteen olisivat tarpeen esteettömän liikkumisen
onnistumiseen.
Katajajärvenlaavu
-

sorastettua polkua pitää kunnostaa
suoalueen ylittäminen esteettömällä lankkureitillä kuivakäymälän kautta laavulle
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-

kuivakäymälän uusiminen esteettömäksi

Mustijärven laavu
-

kuivakäymälän uusiminen tai korjaaminen esteettömäksi

Pohdinta
Kaarinanpolun vahvuutena on monipuolisuus. Reitti polveilee eteläosien upeiden Natura-alueiden
kautta asutuksen reunamille, välillä sekoittuen taajamien palveluiden keskelle, palatakseen lopuksi
pohjoisessa erämaisiin maisemiin, jotka mahdollistavat mukavat päiväretket pienine lenkkeineen.
Reitin varrelle osuu useita tähtikohteita, kuten luontoarvoiltaan tärkeä Salmusjärvi-Koukkurahkan
alue, virkistysarvoiltaan tärkeä Katajajärven alue ja erämaisuudellaan viehättävät Heramanjärven,
Pehkusuon ja Norojärven alueet. Näitä kolmea aluetta on syytä priorisoida lähiaikojen
kunnostuksessa.
Kaarinanpolun mahtia osoittaa kuitenkin sen pituus, joten 60 km:n kokonaisuutta on syytä pitää yllä
ja kehittää. Pitkän tähtäimen tavoitteena markkinoinnissa voidaan korostaa myös Kaarinanpolun
luonnetta eri kuntien retkeilyreittejä yhdistävänä ja monipuolisena reittinä.
Uusille reittilinjauksille on kysyntää ja tarvetta, tämä tuli ilmi sekä maastokartoituksessa että lokamarraskuussa 2020 tehdyssä käyttäjäkyselyssä. Pitkät pätkät voimalinjojen alla ja metsäautoteillä
eivät kutsu liikkumaan luonnossa.
Lähtiessä liikkeelle etelästä, Vähä-Riutan laavulta saavutaan luontoarvoiltaan tärkeille Salmusjärville
ja hieman reitistä sivuun kulkien myös Koukkurahkan alueelle. Näissä maisemissa silmä lepää ja
Kaarinanpolku näyttäytyy parhaimmillaan. Polku kulkee Salmusjärvien jälkeen pitkälti metsäautoteitä
pitkin. Reitin linjausta ollaan muuttamassa Saarenmaan kaavaehdotuksen mukaan, mutta pysytään
vielä hetki Salmusjärvien ja Koukkurahkan alueella. Tampere on kehittämässä Hervantajärven
pohjoispuolen retkeilyolosuhteita vuoden 2021 aikana merkittävästi. Yksi reittien solmupiste on
kolmen kunnan (Kangasala, Lempäälä, Tampere) raja Viitastenperässä. Samasta suunnasta saapuu
myös talvilatureittejä Koukkurahkan yli Vähä-Riutan laavulle. Tavoitteena voitaisiin pitää, että alueen
kehittämistä kokonaisuutena laajennettaisiin ulottumaan myös Kangasalan ja Lempäälän alueille.
Alueen kehittämistä reittien suhteen on jo esitetty tämän suunnitelman kartoissa ja rajojen
ylimenopaikkoja Kangasalalle ja Lempäälään otetaan huomioon jo talvella 2021 aloitettavassa
Tampereen alueen suunnittelussa. Tampere kutsuu kuntia yhteistyöpalaveriin aiheesta. Vähä-Riutan
laavun ja Viitastenperän välimaastoon olisi tavoitteena saada ympärivuotinen reitti, pienreittejä ja
taukopaikkarakenteita.
Saarenmaan uusi kaavaehdotus linjaa Kaarinanpolun aiempaa paremmalle reitille. Uuden linjauksen
yhteydessä voisi kuitenkin tarkastella myös muita vaihtoehtoja Kaarinanpolun kulkemiseen, sillä
maastosta löytyy jo valmiita polkuja ja viehättävää metsämaisemaa. Tärkeintä olisi muistaa pitää reitti
metsäisessä maastossa, pois metsäautoteiltä. Ohjeellinen linjaus yhdistyy edelleen osittain
hiihtolatuun, mutta on toteutettavissa retkeilyllisenä reittinä suoraan ladun yli kohden Kaukajärven
etelärinteeseen kaupungin maille sijoitettavaa uutta taukopaikkaa. Taukopaikka toimisi retkeilijöiden,
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Karttakuva: Yleisluontoinen ja viitteellinen reittien ja taukopaikkojen kehittämissuunnitelmaehdotus. Tarkempi
toteutussuunnittelu erikseen hankekohtaisesti.
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päiväkotien, koulujen ja lähialueiden asukkaiden luontoretkikohteena ympäri vuoden. Kaukajärven ja
Saarenmaan välimaastoa voisikin kehittää päiväretkikohteena, missä reitti kulkee pysäkiltä pysäkille,
myös autottomien käytettäväksi.
Saarenmaan kehittäminen tuo alueelle sekä asutusta, että uutta teollisuutta Ruskon alueen kylkeen.
Ekokumppanit lanseerasivat tänä vuonna uudenlaista Tyhy-päivää, joka alkoi suoraan työpaikan
ovelta ja kesto oli noin neljä tuntia. Tyhy-päivään perinteisesti liittyneet kuljetukset voitiin välttää
kestävän kehityksen mukaisesti. Tyhy-päivän ohjelma sisälsi tarinallisen kävelyn (1-2 km) pop-up
leiripaikalle, missä oli ryhmäytymisharjoitteita sekä retkiruoan valmistusta. Saarenmaan
teollisuusalueen työpaikkakapasiteetti riittäisi kattamaan alueelle tehtävän luontomatkailuyrittäjille
vuokrattavan leiripaikan kustannukset. Leiripaikalla olisi käytössä esimerkiksi vuokrakota
palveluineen. Viikonloppuisin kohdetta voitaisiin vuokrata asukasyhdistysten, yhdistysten tai yritysten
käyttöön esimerkiksi retkikahvilana. Leiripaikan valinta olisi syytä nostaa esiin jo alueen
suunnittelussa. Leiripaikan kustannukset olisivat noin 50 000,- euroa, ja paikan käytöstä kertyy tuloja
kaupungille suoraan ja verotuksen muodossa.
Erityisesti Katajajärven laavun alue on jo nyt kovassa käytössä ja tuleva Lamminrahka-Ojalan uusi
asuinalue kokonaisuus tuo alueelle entistä enemmän käyttöpainetta. Olemassa olevat rakenteet
tarvitsevat päivitystä, niistä voidaan samalla tehdä esteettömiä suhteellisen pienellä vaivalla reitin,
käymälän, puuvaraston ja laavun osalta. Katajajärven laavun ympäristöä tulisi kehittää toteuttamalla
laavun ympärille perhoslenkkejä, jolloin käyttäjä voi valita itselleen sopivia lähestymissuuntia ja
matkoja muutamasta tunnista, koko päivän kestävään retkeen. Katajajärvi voidaan saavuttaa nyt
etelästä ja pohjoisesta, mutta on tärkeää kehittää reitit myös itään ja länteen, jolloin varsinaiset
asutuskeskukset saadaan reitin vaikutuksen piiriin.
Oletuksena on, että Katajajärven alueen käyttöpaine kasvaa lähivuosina huomattavasti, joten olisi
hyvä tarkastella myös toisen taukopaikan sijoittamista Katajajärven alueen yhteyteen. Alueen kattavat
polkuverkostot ovat jo valmiina, joten noin 40 000,- euron kustannusten osalta alueen kehittäminen
sisältää suunnittelun, opastuksen lisäämisen, uuden taukopaikan toteutuksen sekä viestinnän. Tässä
suunnitelmassa käsittelyt reitin toteutuskustannukset koskeva olemassa olevaa rakennetta ja
taukopaikkoja.
Katajajärven alueella olevan reitin linjausta voimalinjan alla on syytä harkita siirrettäväksi ainakin
osittain erämaisempiin maaston osiin. Katajajärven ympärillä on laajat alueet Kangasalan kaupungin
maaomaisuutta, joten siirtyminen metsäisempiin osiin onnistuisi maanomistussuhteiden puolesta
helposti. reittilinjauksen muutosta on esitelty tämän suunnitelman kartoilla. Mikäli päätöksiä reitin
siirtämisestä tehdään eivät uudet reittilinjaukset tuo juurikaan lisäkuluja, olettaen, että vanha
reittilinjaus jätetään tällöin kunnostamatta.
Lamminrahkan ja Ojalan asuinalueiden väliin rakentuu ulkoilureitti, joka yhdistää tulevaisuudessa
Kauppi-Kyötikkälä-Kirkkoharju latuverkoston. On kuitenkin pidettävä mielessä, että parhaina talvina
latuverkostoa ei voida käyttää viiden kuukauden aikana kävelyyn ja pyöräilyyn. Onkin syytä toteuttaa
oma yhteytensä ympärivuotiseen kävelyyn ja maastopyöräilyyn Kauppi – Katajajärvi välille. Jatkossa
reitti jatkuisi mahdollisesti myös itään.
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Ruutanan taajaman ja palvelukeskittymäosuuden jälkeen Kaarinanpolku suuntaa reittinsä lähes
esteettömälle Mustijärven laavulle. Laavu perustelee paikkaansa helposti saavutettavana
päiväkohteena lähellä asutusta. Mustijärven laavun jälkeen reittilinjausta on muutettava. Koko
Kaarinanpolun olemassaolon ajan reitti Ruutanasta 9-tien yli, Person laavulle johtava polku on ollut
lähes käyttämätön. Syynä on ollut aiemmin huono reittilinjaus ja nyt uuden reittilinjauksen aikana
reittilinjausta ei ole saatu parannettua vaan päinvastoin heikennettyä. Tämän suunnitelman kartoissa
on esitetty uutta reittilinjausta Mustijärven laavulta kohden 9-tien alittavaa Onkijärven käyttämätöntä
alikulkua ja sieltä edelleen Onkijärven itäreunaa, Havialan asutuksen läpi kohden Personlaavua
olemassa olevia metsäisiä polkuja pitkin. Person laavun jälkeen reittiä olisi edelleen muokattava
kulkemaan kaupungin metsien läpi suoraan kohti Ylistä-Salmijärveä ja siitä eteenpäin Kaarinanpolku
pysyisi olemassa olevalla urallaan.
Tampere ja Orivesi ovat yhdessä toteuttamassa Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueelta,
Pukalan virkistysmetsän kautta Orivedelle suuntautuvaa retkeilyreittiä. Reitti kulkee vain noin 3
kilometrin päästä Person laavulta, joten yhteysreitti Kaarinanpolkuun saapuisi tulevaisuudessa
suoraan pohjoisesta laavun tuntumaan.
Kaarinanpolkun pohjoiset, erämaiset osuudet ovat reiteiltään hyvässä kunnossa ja retkeily- ja
luonnonarvoiltaan merkittäviä. Alueelle kaivattaisiin jonkin verta lisää olemassa olevia reittejä
yhdistäviä polkureittejä, jotta alueelle saataisiin lisää pienlenkkejä. Yksi tällainen lisälenkki voisi
suuntautua Joutsenenpesä –järveltä kohden suunnistussiltaa. Kaarinanpolun kyselyssä toivottiin
myös taukopaikkaa Joutsenenpesän rannalle.
Merkittävimmän puutteen alueella muodostavat Heramajärven ja Pehkusuon lenkkien
taukopaikkojen puute. Alueella on muodostunut ongelmaksi laittomat nuotiot, joita on esimerkiksi
Heramajärven rannalla useita. Ratkaisu voisi olla yksi virallinen huollettu tulipaikka. Heramaanjärven
viitteellinen uusi ehdotettu taukopaikka on esitetty luonnonsuojelualueen ulkopuolelle (s.65 kartta:
ehdotus reittien ja uusien taukopaikkojen kehittämisestä). Heramajärven luonnonsuojelualueen
suojelumääräyksissä on jätetty tulenteko-oikeus maanomistajalle. Alueen kehittäminen vaatii
kokonaissuunnittelua ja kaikkien osapuolien kokoamista saman pöydän äärelle.
Kaarinanpolun mahdollisuudet ihmisten liikuttajana ja luontosuhteen parantajana ovat lähes
rajattomat. Ennestään tiedetään, että 99 % ihmisistä liikkuvat viikoittain kävellen ja ihmiset lähtevät
liikkumaan, kun niille osoitetaan mitä, missä ja milloin. Kaarinanpolun vastaus kysymykseen on
kävelyä, hyvin opastetulla ja viestityllä Kaarinanpolulla ympäri vuoden. Lisämausteena lajivalikoima
kasvaa juoksijoiden ja pyöräilijöiden massoilla, mutta tärkeintä on saada mahdollisimman laaja
käyttäjäkunta liikkumaan. Liikkeen lisääntyessä vähentyvät samassa suhteessa kaupunkien sote
menot.
Retkeilypolkujen toteuttaminen on varmuudella kustannustehokkainta kuntien
liikkumispalvelua suhteessa liikkumisen aiheuttamiin hyötyihin kunnan kannalta.

tuottamaa
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15. Lähteet
Kaavaseloste, 2018. Haettu osoitteesta https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/03/740kaavaselostus.pdf 23.9.2020.
Kangasalan yleiskaava strategia 2040. Haettu osoitteesta https://www.kangasala.fi/wpcontent/uploads/2018/04/31_selostus.pdf 24.9.2020.
Kangasalan ympäristön tila, 2013. Haettu osoitteesta https://www.kangasala.fi/wpcontent/uploads/2018/06/kangasalan_ympariston_tila_2013-final_v4-spreads.pdf 23.9.2020.
Maaperätutkimukset. Haettu osoitteesta
http://projects.gtk.fi/TAATA/kartoitus/Maaperatutkimukset/Kangasala/index.html 24.9.2020.
Kangasalan laavut tilannekartoitus 2019, Manu Humppi, arkkitehti.
Ympäristönsuojelua koskevat asiakirjat on saatu Kangasalan ympäristösuunnittelijalta, Katri
Toloselta.
Natura-alueet 2018 haettu osoitteesta:
https://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=831ac3d0ac444b78baf0eb1b6807
6e1a
Norojärven, Herajärven ja Puikkarinvuoren luonnonsuojelualueiden tiedot:
https://www.lihasula.fi/metsa/luonnon-ehdoilla/

16. Liite 1.
16.1 Kaarinanpolun kyselyn tuloksia
Kaarinanpolun kyselyn tuloksien yhteenvetoa
Kaarinanpolun hoito- ja käyttösuunnitelman yhteydessä toteutettiin kysely Kaarinanpolun käyttäjien
osallistamiseksi. Kyselyä jaettiin Kangasalan kaupungin ja Ekokumppaneiden nettisivuilla. Kyselyn
vastausaika oli 26.10.-15.11.2020.
Kyselyyn tuli lähes 300 vastausta. Suurin osa vastaajista oli 30-44-vuotiaita, lähes yhtä paljon vastaajia,
toiset 40 %:a olivat 45-59-vuotiaita. Kysely tavoitti vain muutaman alle 18-vuotiaan ja noin
kaksikymmentä yli 60-vuotiasta. Vastaajista suurin osa 67 %:a asuu Kangasalla, 30 %:a muualla
Pirkanmaalla ja muutamat vastaajat valitsivat vaihtoehdon muualla Suomessa.
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Kyselyn vastaajista suurin osa, 70 %:a liikkuvat Kaarinanpolulla pääasiassa kävellen tai juosten. 23 %:a
vastasi pyöräilevänsä ja 6 %:a hiihtävänsä. Lähes 80 %:a vastaajista kertoi käyneensä yli kymmenen
kertaa Kaarinanpolulla viimeisen vuoden aikana. 25 %:a vastaajista ilmoitti käyneensä reitillä 2-5
kertaa viimeisen vuoden aikana. Kyselyn tulosten perusteella Kaarinanpolku on käyttäjilleen
merkittävä paikka ja he toivovat parannuksia hyvän paikallistuntemuksen ansiosta.
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Yllä olevan kuvaajan mukaan ihmiset saapuvat reitin varrelle pääasiassa autolla, kävellen tai
pyöräillen. Linja-autolla reitille on saapunut vain 1 % vastaajista. 39 % vastaa käyneensä reitillä yksin,
32 % kaksin, 21 % perheen kanssa ja 8 % isommalla ryhmällä. Näin voisi päätellä, että julkisen
liikenteen palveluiden markkinointia ja erityisesti pohjoisosien julkisen liikenteen mahdollisuuksia
tulisi kehittää.
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Suurin osa, 45 % vastaa viettävänsä 1-2 tuntia aikaa reitistöllä ja 37 % 2-5 tuntia. 16 % vastaajista kokee
esteettömyyden merkittäväksi Kaarinanpolulla. Ajan käyttö ja sanalliset vastaukset tukevat
rengasmaistenreittien kehittämistä.
Kaarinanpolun omat nettisivut saavat kannustusta, myös erilaisia viestintäkanavia toivotaan. Reitti
tunnistetaan kesällä toimivammaksi kokonaisuudeksi kuin talvella. Kävelijät kokevat polun omakseen,
sen sijaan pyöräiltävyyteen ja hiihdettävyyteen kaivataan parannuksia. 34 % vastaajista on sitä mieltä,
että reitti on hiihtäjälle surkeassa kunnossa. Reitti koetaan talviaikaan huonosti toimivaksi
hiihtolatujen ja reitin päällekkäisyyden vuoksi. Tämä nousee vahvasti esiin myös sanallisista
perusteluista, joissa todetaan latujen estävän talvikäytön ja latuosuuksille kaivataan uutta linjausta.

Mitä toivoisit Kaarinanpolulla erityisesti kehitettävän?
Pysäköintipaikkoja
Laavuja ja taukopaikkoja
Opasteita ja kylttejä
Talvikäyttömahdollisuuksia
Pyöräilymahdollisuutta
Polkujen päällysteitä/ helppokulkuisuutta
Reittien linjauksia
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Kehittämiskohteita kysyttäessä reittien linjaukset, laavut ja taukopaikat sekä opasteet ja kyltit
erottuvat muista kehityskohteista selvästi. Myös sanallisissa vastauksissa on toivottu muutoksia
erityisesti sähkölinja- ja metsäautotieosuuksiin, erämaisuutta kaivataan enemmän. Myös opasteisiin
ja viitoitukseen kaivataan selkeyttä, osa reitistä on hankalasti havaittavissa ja pusikoitunutta.
Sanallisissa vastauksissa kaivataan myös pitkospuita helpottamaan kulkua.
Laavuretki/pannukahvi ja perhetapahtumille olisi kysyntää. Suosikkipaikoiksi nousevat Katajajärvi,
Haralanharju, Heramaanjärvi, Norojärvet ja Joutsenenpesä, myös kallioalueet nousevat miellyttäviksi
paikoiksi. Suosikkipaikkojen, -reittien ja kehittämisen tarpeessa olevien paikkojen perusteluissa
nousee esiin myös lasten kanssa liikkuvien tarpeet, erityisesti kaivataan rattailla mentävää reittiä ja
pienet lenkit saavat kiitosta lapsiystävyydellään. Sanalliset vastaukset tukevat myös Haralanharjulle
suunniteltua Ruutanan läpi kulkevaa uutta linjausta. Kaiken kaikkiaan kyselyn tulosten perusteella
voidaan todeta, että hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisia kehittämistoimenpiteitä kaivataan
merkittäväksi koetulle ulkoilu- ja virkistysreitille.
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