
PATAKUKKULA-KÄÄRMELAHTI
MONIKÄYTTÖREITTI

LIIKKUMISTA EDISTÄEN – LUONTOA SÄÄSTÄEN

REITTITYÖPAJA 3.9.2019



1. Esiteltävä aineisto ja reittisuunnitelma ovat keskustelun avaus eli kaikki 
ideat ja ajatukset niiden edelleen kehittämiseksi ovat tervetulleita.

2. Kaikki maanomistajilta jo saatu ja myöhemmin saatava palaute 
käsitellään ja otetaan huomioon jatkotyössä.

3. Maanomistajien tahtotila ratkaisee lopullisen reitin sijainnin ja palvelut.



TYÖPAJOJEN TAVOITTEET

• Alueen toimijoiden (asukkaat, liikkujat, järjestöt, urheiluseurat, kyläyhteisöt, 
yrittäjät, maanomistajat jne.) aktivoimiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi 
esiselvityshankkeen sisällä järjestetään kaksi työpajaa.

• Työpajat järjestetään elokuun lopussa ja syyskuun puolivälissä.

• Ensimmäisessä työpajassa esitellään ehdotus reittisuunnitelmasta, jota edelleen 
kehitellään työpajoissa saadun palautteen, ideoiden ja toiveiden perusteella.

• Toisessa työpajassa esitellään valmis reittisuunnitelma, jonka pohjalta voidaan 
toteuttaa viralliset maanomistajakyselyt.

• Työpajoihin liittyy myös nimikilpailu monikäyttöreitin markkinointinimestä.



TYÖPAJA 1.

Aika ja paikka:

• Ti 3.9.2019 klo 18-20 Siilinjärven kunnantalo, valtuustosali

Käsiteltävät asiat:

• Reittisuunnitelmaehdotuksen esitteleminen

• Palautteet ja kommentit reittivalinnoista

• Aktiviteetit, palvelut, kohteet ja muut ideat



TYÖPAJA 2.

Aika ja paikka:

• Ke 2.10.2019 klo 18-20 Siilinjärven kunnantalo, valtuustosali

Käsiteltävät asiat:

• Valmiin reittisuunnitelman esittely

• Reitistön nimikilpailun avaaminen

• Keskustelua reitin ylläpito- ja huoltokumppanuuksista.

• X-Reitin toteuttamishankkeen (2020) info



TIEDOTE ma 19.8.2019 

Jakelu: Tiedotusvälineet, asukkaat, järjestöt, yritykset, maanomistajat jne. Kuvat liitteenä: Toni Auvinen

Patakukkulan ja Käärmelahden välille monikäyttöreitti

Siilinjärveläinen Toni Auvinen laati kesän aikana Siilinjärven kunnan toimeksiannosta reittisuunnitelman Patakukkula-Käärmelahti 
monikäyttöreitistä. Työ sisältyy esiselvityshankkeeseen, joka toteutetaan Kalakukko ry:n Leader-rahoituksella. Suunnitelman 
mukainen reitti on yhteen suuntaan noin 19 kilometriä pitkä ja tukeutuu pääsääntöisesti olemassa oleviin polkuihin ja uriin. Reitti on 
suunniteltu ympärivuotiseksi, jonka johdosta latupohjia ja moottorikelkkareittejä on vältelty. Reitin keskeisenä tavoitteena on 
edistää liikkumista ja säästää herkästi kuluvia hiekkaharjuja. Suunnittelussa on huomioitu taukopaikat, pysäköinti, liityntäpisteet ja 
kiinnostavat luontokohteet. Reitti palvelee kävelijöitä, polkujuoksijoita sekä maastopyöräilijöitä, mutta soveltuu myös koirien 
ulkoilutukseen, päiväretkeilyyn ja ratsastukseen. Moottorikäyttöiset ajoneuvot ovat reitillä kiellettyjä, sähköpyöriä lukuun 
ottamatta. Reitin vahvuuksia ovat hyvä saavutettavuus, ulkoilualueen perinteet sekä lähialueen palvelut. Reitillä uskotaan olevan 
myönteisiä elinkeinovaikutuksia sekä aktivoivan alueella toimivia järjestöjä ja lisäävän tapahtumia. Reittisuunnitelmaa esitellään 3. 
syyskuuta alueen asukkaille, järjestöille, yrityksille ja maanomistajille suunnatussa työpajassa. Samalla julkaistaan myös avoin
kilpailu reitin markkinointinimestä. Varsinainen reitin toteuttamishanke ajoittuu vuodelle 2020. Sitä ennen Siilinjärven kunta kuulee 
kaikkia maanomistajia, joiden maille reittiä on suunniteltu.

Lisätietoja: Pekka Kauhanen, kehitysjohtaja, p. 044 740 1102 ja Timo Hyötyläinen, liikuntatoimenjohtaja, p. 044 740 1314



MONIKÄYTTÖREITISTÖN KOHDEALUE

KAUIMMAISTEN LÄHTÖPAIKKOJEN VÄLI LINNUNTIETÄ NOIN 12KM JA REITTINÄ NOIN 19KM



MONIKÄYTTÖREITISTÖN PÄÄAKTIVITEETIT

KÄVELY MAASTOPYÖRÄILY JUOKSU



LÄHTÖTILANTEEN KUVAUS

• Kalakukko ry:n Leader-rahoituksella toteutetaan Patakukkula-Käärmelahti 
monikäyttöreitistön esiselvitys, jossa suunnitellaan Patakukkula-Käärmelahti 
monikäyttöreitistö tukeutuen pääosin olemassa oleviin polkuihin ja uriin.

• Samanaikaisesti osallistetaan alueen toimijat (asukkaat, liikkujat, järjestöt, 
urheiluseurat, kyläyhteisöt, yrittäjät, maanomistajat jne.) työpajatyöskentelyjen 
kautta aktiivisesti kehittämään reitistöä edistäen uudenlaista toimintaa, 
tapahtumatuotantoa, liiketoimintaa ja elinvoimaa alueelle.

• Hankkeeseen sisältyy myös viestintää, jonka tavoitteena on alueen asukkaiden sekä 
nykyisten ja potentiaalisten (mm. yritykset) toimijoiden osallistuttaminen alueen 
tunnettavuuden lisäämisessä ja markkinoinnissa.

• Kustannusarvio 11 400€, josta Leader-tuki 10 260€.

• Hankkeen hallinnoijana toimii Siilinjärven kunta.



MONIKÄYTTÖREITISTÖN HYÖDYT

• Reitistö on nimensä mukaisesti monikäyttöreitistö, joka tukeutuu pääosin olemassa oleviin 
polkuihin ja uriin, eli uusia maastotöitä pyritään välttämään.

• Reitistö palvelee maastopyöräilijöitä, kävelijöitä ja juoksijoita turvallisesti ympäri vuoden.

• Oheislajeina mm. lumikenkäily, hiihto, retkeily, koirat, hevoset, frisbeegolf ja suunnistus.

• Alueen vahvuutena runsas asutus, ulkoilualueen perinteet ja saavutettavuus.

• Reitistön keskeisenä tavoitteena olisi edistää liikkumista ja säästää luontoa.

• Reitistö suunnitellaan luonto huomioiden eli kun liikkuminen ohjataan merkityille reiteille 
voidaan hiekkaharjujen kulumista paremmin hallita.

• Reitistöllä on niin yksittäisiä kuntalaisia, alueella toimivia yhteisöjä sekä kunnan 
pienyritystoimintaa ja palvelujen käyttöä edistäviä vaikutuksia.



REITISTÖN MAHDOLLISUUDET

• Ohjelma- ja opastuspalvelut

• Välinevuokra, -huolto ja –myynti

• Tapahtumapalvelut

• Kauppapalvelut

• Kuljetuspalvelut

• Majoituspalvelut

• Jne.

Alueellinen vapaa-ajan vetovoimakohde!



REITTIMESTARITYÖN OHJURIT

1. Kaikki kohdealueen urat ja polut on käyty läpi kävellen ja osa on myös juostu ja 
pyöräilty.

2. Esitetty reitti on muodostettua parhaista yhdistettävissä olevista urista ja 
poluista, jotka olisivat turvallisia ja mielenkiintoisia kulkea jalan sekä pyörällä.

3. Moottorikäyttöiset kulkuvälineet on kielletty, sähköpyöriä lukuun ottamatta.

4. Uusia maastotöitä vaativia reittilinjauksia on pyritty välttämään.

5. Suunnittelussa huomioitu taukopaikat, pysäköinti, liityntäpisteet ja kiinnostavat 
luontokohteet.

6. Ympärivuotisella reitillä on vältelty hiihtolatuja sekä moottorikelkkareittejä.

7. Lisäksi on vältelty käytössä olevia sorakuoppia sekä niiden raskasta liikennettä.



REITISTÖN OSA 1.





REITISTÖN OSA 2.





REITISTÖN OSA 3.





KÄÄRMELAHTI-HAMULA-PATAKUKKULA



NUMEROIDUT KOHTEET JA PALVELUT
01 Keskustan pysäköintialue, lähtö, opastetaulu, vedenottopaikka

• Intersport, K-Supermarket, Neste, K-Rauta, Jysk

02 Näköalapaikka, Siilinjärvi infotaulu

03 Taukopaikka, pöytäryhmä

04 Laturasti, kota (ei avoinna), opastetaulu

05 Uimaranta, pukukopit

06 Frisbee-golf pysäköintialue, Huom! Reitti kulkee frisbeegolf-radan läpi

07 Laavu, uimaranta, pukukopit

08 Taukopaikka, pöytäryhmä, huussi

09 Motocrossradan pysäköintialue, lähtö, opastetaulu

10 Näköalapaikka, penkki

11 Näköalapaikka, penkki

12 Käärmelahden koulu, lähtö, pysäköintialue, opastetaulu, vedenottopaikka?



MALLIKUVAT





RENGASREITIT







TESTIKÄVELYN GPS-JÄLKI 
(10.7.2019)



REITIN ALUSTAVAT TEKNISET TIEDOT

• Pituus yhteen suuntaan 19.1km ja edestakaisin 38,2km

• Käärmelahden suunnasta nousua 144m ja Patakukkulan suunnasta xxxm.

• Matka-aika kävellen yhteen suuntaan noin 4h (6km/h + tauot)

• Matka-aika pyörällä yhteen suuntaan noin 2,5h (10km/h + tauot)

Reittikuvaus:

• Reitti kulkee Siilinjärven Patakukkulalta Kuopion Käärmelahteen pääsääntöisesti 
hiekkaharjuja pitkin. Polut ovat hyväkulkuisia, tosin korkeuseroja ja jyrkkiä mäkiä 
reitillä riittää. Reitin varrella on useita taukopaikkoja, näköalapaikkoja sekä 
liityntäpisteitä. Reitti on merkitty koko matkalta kahdesta suunnasta 
kuljettavaksi. Reitti on käytettävissä ympäri vuoden.



X-reitin toteuttamishanke (2020)
• Reitistön merkkipaalut, kyllästetty puu, reittivärit lätkillä

• Reitistön opastetaulut, varoitustaulut, kyllästetty puu, painetut levyt

• Virtuaalikartta (www/mobiili), reitit, palvelut, viestintä

• Mobo-suunnistusradan suunnittelu & toteutus

• Reitistön ohjeet ja säännöt, turvallisuus, viestintä

• Taukopaikat ja muut rakenteet, viihtyisyys, turvallisuus

• Maankäyttösopimukset

• Ylläpito- ja huoltosopimukset

• Markkinointimateriaalien suunnittelu ja toteutus

• Markkinointikuvat ja -videot

• Tapahtumat/aktiviteetit



LISÄTIETOJA ESISELVITYSHANKKEESTA

Pekka Kauhanen, kehitysjohtaja

044 740 1102

pekka.kauhanen@siilinjarvi.fi

Timo Hyötyläinen, liikuntatoimenjohtaja

044 740 1314

timo.hyotylainen@siilinjarvi.fi

Toni Auvinen, reittimestari

044 245 0818

toni.auvinen@gmail.com



Työpajassa 3.9. esiin nousseita asioita
• Vuorimäen tien ylitys vaarallisessa rinteessä ja Käärmelahden montun kulku tarkastellaan yhdessä

• Luonnon monimuotoisuus (lumo), maa-ainesoton maisemointi

• Ratsastusreitti kulkee latupohjaa kesäaikana 

• Esitetty toiveita että taukopaikoilla olisi tulentekomahdollisuus

• Ottoalueiden laajentuminen?  Kaavassa osoitettu maa-aineslupia

• Vastuu jos reitillä tapahtuu vahinkoja? Kenen vastuu, kuka ilmoittaa töistä?

• Reitti Syvälammen rannan kautta? Käärmelahden kyläyhdistyksen vanha laavun paikka?

• Muodostuuko reitistä rasite metsätaloudelle maa-ainesluville jos reitti virallistetaan?

• Parkkilan tien ylityksen jälkeen yksityinen kota, reittiä ei toivota lähelle kotaa

• Olisi huippu asia jos reitti merkitty

• Suojelukohde rajapyykki huomioitava

• Hevosille urat melko kapeita

• Hevoset ja polkupyöräilijät kulkeneet sulassa sovussa Parkkilan alueella

• Harjualue pidetty ulkoilijoiden toimesta siistinä.

• Matkan varrelle P-pisteitä joissa autot eivät ole teiden tukkona


