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KIITOKSET
Veskansan kylien ulkoilureittien suunnitteluun on tarvittu monen osaavan ja innostuneen ihmisen
työpanosta hankesuunnitelman kirjoittamisesta aina karttojen viilailuun asti.
Haluamme kiittää Puumalan Veskansan kylät ry:n hallituksen jäseniä ponnisteluista hankkeen kaikissa
vaiheissa.
Iso kiitos kyläläisille pyyteettömästä talkootyöstä ja maanomistajille mielenkiinnosta perehtyä asiaan sekä
myötämielisestä suhtautumisesta yhteiseen hankkeeseemme. Ilman Puumalan kunnan
maanmittausteknikon Merja Tuomaisen apua emme olisi selvinneet. Kiitos Merja kaikista
karttaharjoituksista! Kiitos vielä kaikille joiden asiantuntemuksesta ja avusta olemme saaneet nauttia.
Sanna & Martti
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1. REITTISUUNNITTELUN TAUSTA JA TAVOITTEET
Puumalan Veskansan kylät on Etelä-Savossa Puumalan kunnassa sijaitseva kyläyhdistys, jonka
toimialue on Lintusalon, Liimattalan, Niinisaaren ja Luukkolan kylät. Yhdistys on perustettu
vuonna 2008 alueen entisten kylätoimikuntien toiminnan pohjalle. Yhdistyksen tarkoituksena on
edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta ja kylien elinkelpoisuutta sekä toimia alueen
asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään asukkaiden
toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, alueen vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden
viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä sekä edistää palveluiden säilymistä
alueella.
Saaristokunta Puumalan merkittävimpiä elinkeinoja ovat matkailu ja kesäasutuksen tuomat
työpaikat rakentamis- ja palvelusektoreilla. Veskansan kyläyhdistyksen alueella kesäasutuksen
määrä on suuri, ja alueella on myös useita matkailuyrityksiä.
Toimintansa aikana kyläyhdistys on resurssiensa puitteissa sekä järjestänyt perinteistä kylätoimintaa
erilaisine tapahtumineen että vaikuttanut aktiivisesti matkailun kehittämiseen alueella.
Kyläyhdistyksen piirissä on useita vuosia ollut esillä toive saada alueelle merkittyjä ja hoidettuja
ulkoilupolkuja kyläläisten, kesäasukkaiden ja matkailijoiden käyttöön.
Tämän esiselvityshankkeen tavoitteena on ollut kartoittaa alueen käytössä olevia polkuja ja vanhoja
kyläpolkuja sekä suunnitella näiden pohjalta mielekkäitä ja merkitsemisen arvoisia yhtenäisiksi
reiteiksi soveltuvia polkureittejä. Koska lähes kaikki alueen maat ovat yksityisomistuksessa,
esiselvityksen tärkein tehtävä on ollut selvittää, ovatko maanomistajat halukkaita ulkoilureittien
toteuttamiseen.
Tässä suunnitelmassa on kirjattu alueen yleisiä taustatietoja polkujen suunnittelun näkökulmasta
sekä esitetty polkujen toteutussuunnitelma siten, että sen pohjalta on mahdollista aloittaa polkujen
konkreettinen toteutusvaihe. Suunnitelman liitteenä on karttapohja, joihin polkulinjaukset on
piirretty suuntaa-antavasti. Tarkemmat kartat syntyvät vasta siinä vaiheessa, kun polut merkitään
maastoon yhdessä maanomistajien kanssa. Virallisten sopimusten tekemistä varten liitteenä ovat
myös niiden maanomistajien kiinteistö- ja yhteystiedot, joiden mailla suunnitellut polut kulkevat.
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2. SUUNNNITTELUALUEEN TAUSTATIEDOT
2.1 LUONNONOLOT
Suunnittelualue on pääasiassa tyypillistä Saimaan saaristoa. Luukkolan Suurisuon alue poikkeaa
selvästi muusta suunnittelualueesta. Vastaavaa rämealuetta ei liene muualla Puumalassa.
Suunnitellut polkureitit kulkevat suhteellisen rehevissä metsämaastoissa tai vanhojen kylien
raiteilla. Metsät ovat vuosisatojen saatossa moneen kertaan kaskettuja, ja kaskiraunioita onkin
nähtävillä monessa paikassa esimerkiksi Niinisaaren pohjoisella ja keskisellä polulla. Kallioita on
paljon, ja niiden alusmetsät ovat reheviä ja hyvin kulutusta kestäviä. Kuivempia harjumaita esiintyy
Lintusalon pohjoisella reitillä Kauppilan vanhalla kylätiellä ja Vaanharjulla sekä esimerkiksi
Luukkolan Suursuon ja parkkipaikan välissä, missä kasvaa mm. kangasvuokko. Korkeita kallioita
on pyritty hyödyntämään maisemapaikkoina ja taukopaikkoina mm. Niinisaaren Niinimäessä,
Liimattalan Säkkimäessä ja Lintusalon Lappalaisenlahden kalliolla. Luukkolan Suurisuolla on myös
erinomainen näköalapaikka Huuastinmäellä suon etelälaidalla.
Maaston kulumisherkkyyteen vaikuttaa rehevyys, kosteus ja kaltevuus. Pääosin suunnittelualueen
polut sijaitsevat erittäin hyvin kulutusta kestävillä metsätyypeillä. Mustikkatyyppiä karumpia maita
on vain Vaanharjulla ja Suurisuon laidalla. Joissain kohdin vanhoilla hakamailla saattaa maaston
märkyys aiheuttaa polun leviämistä kulkijoiden hakiessa kuivempaa paikkaa kengälle, mutta siellä
maaston kyky korjata vauriot on paras. Ongelma ei haitanne maanomistajaa niin paljon kuin
matalakenkäistä kulkijaa.
Vanhoja puolikulttuuribiotooppeja, kuten hakamaita, niittyjä ja kaskimaita, on jokaisessa saaressa ja
niihin pääsee poluilta tutustumaan. Karjan laidunnuksen puuttuminen muuttaa kuitenkin maisemaa
jatkuvasti takaisin metsäisemmäksi, mutta Lintusalon pohjoisella reitillä pääsee vielä näkemään
kyyttökarjan ja lampaiden laidunnusta ja maisemanhoitoa. Vanhat puolikulttuuribiotoopit ovat
lajistoltaan ainutlaatuisia ja niissä esiintyykin iso joukko Suomen luonnosta häviämässä olevia
lajeja. Lintusalon pohjoisen reitin varrella sijaitsee myös erittäin harvinainen tervaleppäkorpi aivan
reitin vieressä. Tervaleppäkorvet olivat muinoin hyvinkin yleisiä luontotyyppejä saaristossa, mutta
rehevyytensä takia ne on useimmiten ojitettu ja otettu viljelykäyttöön.
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2.2 KULTTUURIPIIRTEET
Alueen kulttuuria ja historiaa leimaa saaristolaisuus. Alue on Suomen sisämaan saaristoa, joka on
ollut asuttua ammoisista ajoista lähtien. Tämä on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen siihen, miten
alueella on liikuttu.
Autotie saaristoon tuli viimeiseen saareen Lintusaloon vuonna 1975. Tätä ennen saarten polut ja
pienet kylätiet olivat vesiteiden ohella tärkeitä kulkureittejä. Koska alueen autoistumisesta on vielä
suhteellisen lyhyt aika, useassa kylässä on näkyvissä vanhoja kulkureittejä ja alueella asuu vielä
ihmisiä, jotka muistavat ja tietävät nämä reitit. Osa vanhoista poluista on hävinnyt mm.
metsätalouden toimenpiteiden myötä, ja joissain paikoissa vanha polku on vahventunut tieksi.

2.3 MUUT VIRKISTYSPALVELUT
Veskansan melontareitit kulkevat saaristossa. Alueella on tällä hetkellä yksi yöpymiseen soveltuva
melojien taukopaikka Liehtalanniemen museotilan rannassa. Liehtalanniemen museotilalla on myös
merkitty teemapolku, jossa esitellään perinteisen saaristolaistilan luontoa ja kulttuuria. Liimattalassa
Säkkimäellä on yleisessä käytössä oleva laavu polttopuineen. Laavu on paikallisen mökkiyrittäjän
ylläpitämä, ja hän on myös paikan maanomistaja.

2.4 MATKAILU- JA MAJOITUSPALVELUT
Veskansan kylien alueella on jokaisessa saaressa lomamökkejä vuokraavia yrityksiä. Lomamökkien
vuokraus onkin alueella jo kymmeniä vuosia vanha elinkeino, joka kehittyy jatkuvasti. Lintusalossa
on myös yksi B&B -yritys. Ravintolayrittäjiä on kaksi, toinen Niinisaaressa ja toinen Lintusalossa.
Melontakalustoa, maastopyöriä ja muita retkeilyvälineitä voi vuokrata Luukkolasta, Niinisaaresta ja
Lintusalosta. Kalastusmatkailupalveluja tarjotaan tällä hetkellä vain Lintusalossa.

2.5 ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT
Hätinvirran lossin korvaamiseksi sillalla on valmis suunnitelma. Toteutus odottaa rahoitusta. Silta
toteutuessaan nopeuttaa autolla liikkumista alueella, mutta samalla vähentää matkailun
näkökulmasta alueen saaristomaisuutta, johon lossimatka on tuonut siihen kuuluvan lisän.
Saaristomaisuus on yksi alueen vetovoimatekijä, joka tuo alueelle matkailijoita.
Lossiyhteyttä Lintusalosta Hurissalon puolelle yli Vetojaon on selvitetty. Hankkeessa tutkittiin
5

lossiyhteyden rakentamisvaihtoehtoja ja mahdollisuutta luoda Saimaan rengastie Puumalan
eteläisen saariston kautta. Yhteydellä olisi huomattava matkailullinen merkitys alueelle. Rengastien
toteuttamisen haasteena on yksityinen maanomistus ja joidenkin maanomistajien voimakas
vastustus. Aluetta koskevan Lietvesi–Suur-Saimaa-osayleiskaavan päivitys on valmistunut
joulukuussa 2014. Päivitetyssä osayleiskaavassa huomioidaan matkailun kehittämisen aiempaa
paremmin.

2.6 MAANOMISTUSOLOT
Suurin osa polkureittihankkeen alueesta on yksityisomistuksessa. Vain Luukkolan Suursuolla on
merkittävästi metsähallituksen ja metsäyhtiön maata. Maanomistus on varsin pirstaleista ja polut
kulkevatkin kymmenien omistajien mailla. Osa omistajista asuu alueella, osa on mökkiläisiä ja osa
on hyvinkin hajanaisten perikuntien hallussa. Yleisesti maanomistajat näkevät rannat potentiaalisina
rakennuspaikkoina ja jo olemassa olevien mökkien maisema-alueina, joihin ei polkuja toivota.
Poikkeuksiakin on, jossa maanomistajan ehdotuksesta polku linjataan kulkemaan rannalle, jolloin se
palvelee myös maanomistajan omaa päivittäistä virkistyskäyttöä.

2.7 LIIKENNEYHTEYDET
Polut ovat suunniteltu käytettäviksi sulan maan aikaan, jolloin alueella on paljon vesiliikennettä.
Maanomistusolojen vuoksi rannat on varattu muuhun käyttöön, ja ainoastaan Niinisaaressa
polkureitistö on saavutettavissa kohtalaisen helposti yleisiä laitureita käyttäen. Jokamiehen
oikeudella vapaalle rannalle voi kyllä rantautua ja lähteä patikoimaan poluille, mutta hankkeessa ei
ole ehdotettu rakennettavaksi yhtään rantautumispaikkaa varsinaisesti polkureittiin liittyväksi. Polut
ovat parhaiten saavutettavissa suoraan alueella sijaitsevista mökeistä tai asunnoista kävellen tai
pyöräillen, tai sitten kauempaa tultaessa autolla. Jokaiselle polulle on osoitettu parkkipaikka, johon
sijoitetaan opastus reitille.

2.8 ULKOILUREITIN LINJAUKSEN SUUNNITTELU
Alueella on paljon vanhoja perinteisiä kulkureittejä, joita on pyritty hyödyntämään mahdollisimman
paljon. Vanhoihin polkuihin liittyy myös jonkin verran perimätietoa ja osittain vanhojen asukkaiden
omiakin muistoja, jotka on hyvä tallentaa polkureittejä toteutettaessa. Jokaisen kylän reittejä on
tutkittu ensin alueella asuvien tietoniekkojen kanssa tuvassa karttojen ääressä. Sen jälkeen heidän
kanssaan on käyty maastossa katsomassa toteutuskelpoiset reittivaihtoehdot. Lopullinen
reittiehdotus on tehty vielä tarkentavien maastokäyntien ja maanomistajien kuulemisen jälkeen.
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Suunnittelun suurin työ on ollut maanomistajien selvittäminen ja heidän kuulemisensa. Yleensä
polkujen rakentamiseen on suhtauduttu erittäin myönteisesti. Joissakin kohdissa rantojen
mahdollinen mökkikäyttö on tuonut esteitä linjauksille. Esiselvityksen reittiehdotukset sijaitsevat
vain sellaisten maanomistajien mailla, jotka ovat antaneet suullisen suostumuksen polun
rakentamiseen. Kirjallinen sopimus ja polun tarkka merkintä maastoon tehdään yhdessä
maanomistajien kanssa ennen rakentamisen aloittamista. Maanomistajat ovat myös päässeet
kommentoimaan sopimusluonnosta hankkeen aikana ja siinä on otettu huomioon heidän toiveensa.
Joskus maanomistajan vastaus kysyttäessä hänen mielipidettään polun rakentamiseen on ollut varsin
savolainen: ”suattaapahan se olla, että en ihan vastaankaan ole tai kuhan nyt mitä tuumaatte”.

3. MAASTOTYÖN TOTEUTUSSUUNNITELMA KYLITTÄIN
3.1 SELITTEET
tie = valmis ura joka edellyttää vain polkumerkintää
metsä = maastossa havaittavissa oleva vanha polku tai umpimetsä → edellyttää raivaamista
opastaulu = iso taulu lähtöpaikassa. Taulussa esitetään yleiskartalla kaikki saariston polkureitit ja
yksityiskohtainen kartta siitä polusta, jonka lähtöpaikassa taulu sijaitsee. Lisäksi kirjataan lyhyt
reitin yleiskuvaus ja mahdolliset ohjeet kulkijalle. Jokaiseen opastauluun voisi kirjoittaa myös
pienen runon, otteen vanhoista kuvauksista tai mietelauseen virittämään kulkijan ajatukset lähdön
hetkeen ja kulkemiseen.
symbolitaulu = poluille valitaan jokin yhteinen kuvasymboli, jolla merkitään polun risteyskohtia.
Taulua varten tarvitaan 1,5 m korkea ja kooltaan 50 mm x 50 mm oleva kestopuutolppa sekä jokin
yksinkertainen sahattu symboli (perämela tms.)
tolppa = reittimerkintä ylimääräisillä tolpilla ja maalimerkinnällä silloin, kun merkinnät puihin
eivät ole mahdollisia.
reittimerkintä metsässä = maalimerkintä puuhun tai leveä muovinauha
taukopaikka = laavu, tulikehä luonnon kivestä sekä raakku (keitinorsi), wc ja polttopuukatos
Metsässä reitti merkitään puihin värimerkein ja puuttomiin paikkoihin reittitolpilla, joissa on
vastaava kuvasymboli. Symbolitaulujen ja tolppien määrä on ”noin-arvio”. Tarkempi määrä
tarkentuu vasta reittiä rakennettaessa.
Huom! Kilometrit eivät ole kokonaiskilometrejä vaan työstettäviä/merkittäviä kilometrejä.
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Kunkin reitin kokonaispituus on arvio. Tarkka kilometrimäärä vahvistuu vasta siitä vaiheessa, kun
polut on merkitty maastoon ja merkitty GPS-laitteella.
Kyläkohtaisissa toteutussuunnitelmissa on ensin kuvattu reittiä sanallisesti sen toteutuksen
näkökulmasta. Tämän jälkeen taulukkoon on koottu työmäärän ja kustannusten arviointia varten
kilometrejä ja määriä.

3.2 LINTUSALO
3.2.1 LINTUSALO POHJOINEN
Reitti kulkee lähes pelkästään vanhoja polkuja ja tietä pitkin. Reitillä on vain vähän raivaustarvetta
ja pitkoksia ei tarvita ollenkaan. Reitin linjaus on vielä tarkistettava Lintulahden rannan
läheisyydessä Kuuselan talon kohdalla maanomistajien kanssa. Polkureitti alkaa Lintusalon
vanhalta koululta, jossa on opastaulu ja parkkipaikka tien pohjoispuolella koulua vastapäätä. Polku
koululta Kauppilankylälle on vanha kylätie ja koulureitti. Tähän polkuun liittyy paljon perimätietoa
ja muistoja alueen asukkailla. Ne on syytä kerätä talteen. Kuuselan talon jälkeen polku jatkuu
osittain vanhaa viljelyspolkua pitkin Suusinsaaren tielle n. 500 m. Tämä osuus vaatii kunnollisen
raivauksen ja hyvän merkinnän, koska vanhaa polkua ei ole. Tästä reitti etenee tietä pitkin kohti
Lintusalon kylää. Lappalaisen lahden kohdalla on avokallio n. 50 m tieltä. Tähän paikkaan
maanomistaja tarjosi mahdollisuutta rakentaa taukopaikka, jossa on laavu. Kallion alla virtaa puro,
josta saa veden kahvin keittoon ja nuotion sammutukseen. Lintusalon kylämaisema jatkuu reitin
koilliskulmaan, jossa maisema muuttuu taas metsäiseksi. Kylässä on edelleen laiduntavaa karjaa
maisemaa hoitamassa ja siellä on myös mahdollisuus piipahtaa kahvilassa tauolla. Reitti kulkee
koilliskulmassa tervaleppäkorven vierestä. Se on maatalouden vanhojen laidunmaiden ohella reitin
tärkein luontokohde. Polku palaa Lintusalon koululle Vaanharjun kautta, josta on mainiot maisemat
Saimaalle ja Lintusalon vanhan kaupan alueelle. Kaupan rannassa sijaitsi aikoinaan vilkas satama.
Vaanharjulla on vanhoja polkuja, jotka täytyy merkitä hyvin, mutta raivaustarvetta ei ole paljon.
Selvitystyön loppuvaiheessa kyläläiset ehdottivat reitin jatkamista Vaanharjun jälkeen saaren
itäpuolella kaupalta Lampilan tilan ja Makkaravuoren kautta Maunolanlahteen kulkenutta vanhaa
kyläpolkua pitkin. Tämä polku on nähtävissä paikka paikoin, mutta sen toteutusmahdollisuutta ei
selvitetty tässä vaiheessa tarkemmin. Toteutusvaiheessa on harkittava vielä tämän vaihtoehdon
selvittämistä.
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Lähtöpaikka ja opastaulut
kokonaispituus n. 10 km

Tie

Metsä

Pitkospuut tai
vastaava

Ojien ylitykset Tarvittavat rakenteet

1. Lintusalon koulu
parkkialue tien pohjoispuolella
P -merkintä ja opastaulu

8 km

1,7 km

Ei pitkoksia

3 ojanylitystä

2. Nestorin ranta
yrityksen oma parkkipaikka
opastaulu
3. Lintulahden tien varressa, jossa
on lenkin lähtö- ja tulopaikka
opastaulu
TAUKOPAIKAT:
1. Lappalaisenlahden itäpuolella
200 m, tasainen kalliolaki →
laavu, tulipaikka, vesipaikkana
Ruokosuon laskupuro 50 m
2. Ovessaari (metsähallitus)
Taukopaikka vesitse liikkuville
(alustavasti neuvoteltu
Metsähallituksen kanssa)
Kunta vastaa sen toteutuksesta ja
ylläpidosta osana Veskansan
vesiretkeilyreitistöä.

Taukopaikka Lappalaisenlahden itäpuolella

Reittisuunnittelijoita kartoitustöissä
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3 opastaulua
2 P-merkintää
1 taukopaikka
1 kyltti lähtöön
”pohjoinen reitti”
30 symbolitaulua
3 kävelysiltaa

3.2.2 LINTUSALO ETELÄINEN
Polku lähtee Lintusalon vanhalta koululta, eli tässä ei tarvita erillistä opastaulua ja parkkipaikkaa.
Aluksi polku kulkee metsätien pohjaa kohti Lintulahden itäkärkeä. Siitä polku jatkuu metsäpolkuna
Lintulahden rantamaassa ja nousee pikkuhiljaa ylemmäksi Kilometriniitun pohjoiskärkeen. Tällä
välillä on märkä kohta aivan Lintulahden eteläisimmässä lahdessa, johon täytyy rakentaa pitkokset.
Ilman pitkoksia polku todennäköisesti leviää laajalle alueelle. Tämä osa polkua on kyläläisten
aktiivisesti käyttämä ulkoilupolku, eikä siinä ole paljoa raivaustarvetta. Kilometriniitun jälkeen
polku jatkaa metsätietä Kiila-ahoon. Kiila-ahosta polku seuraa vanhaa umpeen kasvanutta
traktoritietä Repolansuon yli länteen kohti Repolaa. Tämä väli on kuljettavissa jo nyt, mutta
mahdollisesti ojat vaativat uusia siltoja. Raivaustarvetta on paljon. Polku kääntyy kaakkoon ja
seuraa metsätien pohjaa takaisin Repolansuon laitaan ja suon yli Repolantielle. Polun paikka seuraa
tällä osuudella kyläläisten hiihtoladun pohjaa. Suon yli on rakennettava pitkokset. Repolansuo tällä
eteläisellä osuudella on varsin luonnontilainen räme ja sen ylittäminen tuo mielenkiintoisen
vaihtelun muuten metsä- ja viljelymaisemaan. Pitkospuut kannattaa rakentaa suolle jonkin verran
hiihtolatureitin sivuun, koska muuten latupohjan ajaminen alkutalven vähillä lumilla hankaloituu.
Polku kulkee Repolantietä Maunolankylälle asti, josta se kääntyy vanhojen latojen kulmalta
pohjoiseen. Reitti noudattaa vanhaa tilustietä, jota on ajettu joskus hevosella ja traktorilla. Tämä
polku saattaa olla myös Maunolan kyläläisten vanha koulureitti, mikä kannattaa tarkistaa. Polku
vaatii tällä osalla raivausta. Se on pahasti umpeen kasvanut mutta edelleen helposti seurattavissa.
Melko pian Repolantien jälkeen polku on aika kosteaa vanhaa peltomaata. Ei kuitenkaan ehkä ole
tarvetta rakentaa pitkoksia, jos retkeilijät ymmärtävät lähteä maastokelpoisilla kengillä. Polku
päättyy isoon ojaan ja Repolantiehen. Oja on kierrettävissä maantien kautta ja sen jälkeen palataan
metsäpolulle, joka seuraa sähkölinjaa reitin alkupisteelle saakka. HUOM! Kursivoidulla kirjattu
reitti varmistuu vasta kun maanomistaja ehtii antaa asiaan kommentin. Mikäli maanomistaja
vastustaa tätä polun pätkää, reitti jatkuu koko matkan maantietä koululle asti.
Lähtöpaikka ja opastaulut
kokonaispituus n. 7,5 km

Tie

Metsä

1. Lintusalon koulu
(sama kuin Lintusalo Pohjoinen,
sama opastaulu ja P-paikka)

3,6 km 3,7 km

Pitkospuut tai
vastaava

Ojien ylitykset Tarvittavat
rakenteet

Yhteensä 300m

2 ojanylitystä
Repolansuo

100 m Lintusalon
eteläinen poukama
200 Repolansuon
eteläinen pää

Ei merkittyä taukopaikkaa
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1 kyltti lähtöön
”eteläinen reitti”
14symbolitaulua
2 kävelysiltaa
300 pitkosta

Reittisuunnittelijoita tauolla postipuun juurella Repolassa

3.3 LIIMATTALA
Polun lähtöpaikka on Säkkimäen juurella, jossa on myös parkkitilaa muutamalle autolle. Polku
seurailee vanhoja ajouria ja nousee vähitellen kohti Säkkimäen laavua ja näköalapaikkaa. Laavu on
yksityinen laavu, joka on kuitenkin yleisesti käytössä. Paikalla on myös tulipaikka polttopuineen ja
sammutusvesi on järjestetty keräämällä laavun räystäältä sadevesi tynnyriin. Paikka on hyvin
rakennettu ja huollettu. Laavupaikalta puuttuvat wc ja polttopuukatos. Näkymä mäeltä avautuu
Luukkolan ja Kyläniemen suuntaan. Laavun ja sen ympäristön hoidosta, ylläpidosta ja korvauksista
on sovittava omistajan kanssa virallisesti, kun ulkoilureitin käyttöoikeussopimuksia tehdään
muidenkin maanomistajien kanssa. Kustannusarviossa on otettu tämä taukopaikka huomioon, jotta
sen rakenteiden täydentäminen on tarvittaessa mahdollista toteutushankkeen yhteydessä.
Säkkimäellä on aikoinaan ollut kolmiomittaustorni. Polku jatkuu etelään mäeltä alas ajouria pitkin
ja jatkuu metsätienä joitain satoja metrejä kunnes kulkee taas metsän poikki Lintusalon tielle 600 m
lähtöpaikan eteläpuolella. Juuri ennen tielle tuloa on joitakin niin syvälle painuneita metsäkoneen
uria, että niitä pitää tasoittaa tai tehdä lyhyet sillat. Muuten raivaustarve on hyvin vähäinen.
Lintusalontieltä polku jatkuu tien länsipuolella kohti Viskarilan ja Kivenjuuren taloja. Tällä välillä
ei ole vanhoja polkuja ja reitti pitää tarkistaa maanomistajan kanssa. Raivaustarvetta on runsaasti.

Lähtöpaikka ja opastaulut
kokonaispituus n. 2,5 km

Tie

Metsä

Säkkimäki
opastaulu, P-merkintä

700 m 1,2 km

Taukopaikka:
Säkkimäen yksityinen laavu
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Pitkospuut tai
vastaava

Ojien ylitykset Tarvittavat
rakenteet
2 tienpenkan
ylitystä

1 opastaulu
1 P-merkintä
12 symbolitaulua
2 kävelysiltaa

3.4 NIINISAARI
Niinisaaren polkujen lähtöpaikkoja on kolme. Yksi on Haudanvuoren kupeessa Lapinniemen tien
risteyksessä ja toinen Ravintola Niinipuun parkkipaikalla ja kolmas Liehtalanniemen
parkkipaikalla. Liehtalanniemen luontopolku on liitettävä karttoihin osaksi saariston polkureitistöä,
vaikka kunta vastaa sen ylläpidosta.
Eteläinen reitti alkaa Muurasuon eteläkärjestä ja seuraa vanhaa polkua, joka on vienyt Tahvanan
talolle. Joiltain osin polku on vielä mahdollista havaita, mutta sitä ei ole kuljettu pitkään aikaan.
Heti alkupäässä Honkasuon suunnasta laskee puro Muurasuolle, ja polun rakentaminen tähän vaatii
pitkoksia. Muutenkin raivaustarvetta on runsaasti. Niinimäen itäpuolella on pieni räme, jonka
vierestä polku kulkee ja lähtee nousemaan Niinimäen rinnettä lounaaseen ja etelään. Reitiltä
tehdään pisto Niinimäen laelle, jossa on näköalapaikka pohjoiseen Niiniveden suuntaan.
Näköalapaikalle maanomistaja on joskus suunnitellut laavua ja paikalla on sitä varten varattu
puutavaraa, joka on kuitenkin jo lahoa. Ne on poistettava tai siirrettävä hieman poispäin
näköalapaikalta. Nuotiopaikkaa tai laavua ei paikalle kannata rakentaa vaikean huoltoyhteyden
takia. Niinimäestä polku laskeutuu traktoriuria pitkin alas etelään metsätielle, josta polku seuraa
itään n. 400 m. Honkasuon länsipuolella polku jatkuu taas metsässä ja kiertää Honkasuon
eteläkärjen. Tässä polku jatkuu vanhaa talvitietä pitkin takaisin Muurasuon eteläkärkeen. Talvitiellä
ei ole paljoa raivaustarvetta. Polkulenkki yhdistyy Niinisaaren keskimmäiseen lenkkiin
Haudanvuoren itäpuolella kulkevaa metsäautotietä pitkin. Haudanvuorella on iso tervahaudanpohja,
joka voi olla hyvä tuoda esiin polun kulkijoille raivaamalla ja merkkaamalla.
Niinisaaren keskimmäinen polku alkaa Riitakalliolta. Polulle ei ole omaa opastaulua, koska
Lintusalontien laidalla ei ole kunnollista parkkipaikkaa. Aluksi polku kulkee pari sataa metriä itään
metsässä, jossa on jonkin verran raivattavaa. Sen jälkeen polku noudattaa traktori- ja metsäteitä
kaakkoon Kukkolammelle, josta takaisin Lintusalontielle metsätietä pitkin. Lintusalontieltä polku
jatkuu mökkiteitä pitkin n. 300 m, jonka jälkeen se kääntyy metsään rannan suuntaisesti kohti
Tyryojaa. Tällä välillä on maanomistajan osoittama heikko polku ja raivaustarve on vähäinen.
Tyryoja ylitetään vanhan kylätien siltaa pitkin, ja siitä polku menee ojan vartta lähelle Saimaan
rantaa. Tyryoja on keväisin kylän lasten suosittu leikkipaikka ja siinä on mainio paikka rakennella
vesimyllyjä. Sallittua hommaa aikuisillekin! Tyryojalta polku jatkuu edelleen maanomistajan
osoittamaa vanhaa rantapolkua pitkin kohti Onnelan autiotilaa, jonka pihapiirin vierestä polku palaa
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takaisin Lintusalontielle. Onnelan ja Tyryojan välillä on runsaasti raivattavaa nuorta puustoa
polulla. Onnelasta takaisin Lintusalon tielle polku seuraa vanhaa traktoritietä, jossa on jonkin
verran raivattavaa, mutta ojien kohdalla on rummut. Onnelan autiotalon ympäristössä on runsaasti
vanhaa metsälaidunta, jolla on oma rikas lajistonsa. Myös itse Onnelan rakennusryhmä on
kulttuurihistoriallisesti arvokas ja huomionarvoinen kohde.
Niinisaaren pohjoinen polku lähtee Ravintola Niinipuun parkkipaikalta, jossa on opastaulu.
Niinisaaren kyläaukea on noteerattu arvokkaaksi maisema-alueeksi. Polku kulkee aluksi kylätietä
pohjoiseen Hanhiniityn pajalle. Paja on kansallisromanttisen huvilan pihapiirin laidalla. Polku
jatkuu pajalta metsäpolkuna Salonpäänsalmelle. Tämä polku on paljon käytetty eikä kaipaa
juurikaan raivausta. Polun varrella on useita vanhoja kaskiraunioita. Ennen Salonpäänsalmea polku
seuraa n. 150 m Saimaan rantaa. Takaisin kyläaukealle polku kulkee Ylössaarentien itäpuolella
vanhaa niinisaarelaisten kirkkotietä. Tämä tie jatkui talvisin Lehmäinselälle jäätienä. Polulla ei ole
raivattavaa ja se on paljon käytetty. Kirkkotie päättyy Hanhiniityn pajalle. Viimeisen 150 metrin
matkalla on tuore avohakkuu, josta kannot ja hakkuutähde on kerätty pois. Tällä matkalla polku on
tuhoutunut ja se pitää perustaa uudestaan. Hakkuuaukossa on yksi oja, joka vaatii sillan, ja merkintä
täytyy tehdä puutolppiin, jotka maalataan.
Niinisaaren nuoremmalta ja erityisesti kesäaikaan alueella liikkuvalta väeltä on tullut toive, että
jonnekin Niinisaaren kyläaukean pellon kulmaan voitaisiin tehdä pelikenttä (beachvolleykenttä ja
pieni jalkapallokenttä) ja sen yhteyteen mahdollisesti pieni grillauspaikka. Tätä voisivat kyläläiset,
lapsiperheet, mökkiläiset ja muut kulkijat käyttää yhteisenä kokoontumispaikkana.
Lähtöpaikka ja opastaulut
pohjoinen n. 6 km
eteläinen 5 km

Tie

POHJOINEN
1. Ravintola Niinipuun
parkkipaikka, opastaulu
opastauluun liitetään myös
Liehtalanniemen luontopolku,
jossa myös taukopaikka
KESKIMMÄINEN
Lähtöpaikka ja opastaulu:
1. postilaatikot Lintusalon tien
varressa (Lintusalontie 110)
opastaulu

Metsä

Pitkospuut tai
vastaava

Ojien ylitykset Tarvittavat
rakenteet

500 m 1,7 km

Ei pitkoksia

1 ojanylitys

1 opastaulu
5 symbolitaulua
3 tolppaa
(hakkuuaukko)
1 kävelysilta

2,2 km 1 km

Ei pitkoksia

Tien penkan
ylitys

1 opastaulu
10 symbolitaulua
1 kävelysilta
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2. lenkin lähtö- ja tulopaikka
opastaulu
ETELÄINEN
1. Lapinniementien risteys
opastaulu, P-merkintä
TAUKOPAIKKA:
Niinimäen päällä
näköalapaikka: taukopaikka
rakenteet, ei tulipaikkaa?
(paikan siivoaminen
puumateriaaleista)

1,5 km 2 km

VÄLIREITTI:
yhdysreitti välillä eteläinen –
keskimmäinen

2 km

50 m pitkoksia

2 ojanylitystä

2 opastaulua
10 symbolitaulua
5 tolppaa
(hakkuuaukko)
2 kävelysiltaa

5 symbolitaulua

Talvinäkymä Niinimäeltä Niinisaaresta

3.5 LUUKKOLA
Luukkolan Suurisuo on Puumalan alueella harvinainen kohde. Metsähallituksen omistama suo on
suojeltu soidensuojeluohjelman perusteella. Suon laajuus on poikkeuksellinen ja siellä on myös
ollut valtakunnallisestikin harvinainen turvetehdas. Suurisuon lounaispuolella on Luukkolan kylä,
jonka raitti on maisemallisesti erittäin näyttävä. Suoalue on saavutettavissa helposti Luukkolan
vanhalta urheilukentältä, jossa on runsaasti parkkitilaa. N. 300 m pitkä metsätie vie
sammaltehtaalle, jonka laitteet ovat edelleen periaatteessa käyttökunnossa. Kohde sopisi
erinomaisesti suoluonnon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan sammaltehtaan miljöön esittelyyn.
Paikka soveltuisi myös helposti liikuntarajoitteisten saavutettavaksi, koska maasto on suhteellisen
tasaista ja kantavaa hiekkamaata suon ympäristössä. Sammaltehtaan tien varrella kasvaa mm.
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kangasvuokko. Kokonaisuuteen kuuluu vielä suon etelälaidalla Huuastinmäki, jonka laelta koko suo
avautuu hienosti katseltavaksi. Suo on niin merkittävä ja suuri kohde, että sen rakentaminen ja
suunnittelu ei sovellu kyläyhdistyksen hankkeeksi. Ongelmana olisi suuri rakenteiden määrä, joka
pystyttäisiin hankkeena toteuttamaan, mutta ei enää ylläpitämään kyläyhdistyksin voimin.
Esimerkiksi pitkoksia tarvittaisiin vähintään 1 km, mielellään lähes 2 km, jonka
rakennuskustannukset pelkästään kohoaisivat 50 000 euroon, ja kymmenen vuoden päästä niiden
uusiminen olisi vielä kalliimpaa. Lisäksi tarvittaisiin paljon muuta palvelurakennetta ja huoltoa
huomattava määrä vuosittain. Kun huomioidaan Suurisuon koko ja vetovoimaisuus, kohde varmasti
palvelisi kauempaakin tulevia kävijöitä kuin kyläläisiä ja mökkiläisiä. Siksi toteuttavana ja
ylläpitävänä organisaationa voisi olla vaikkapa Puumalan kunta. Metsähallitus on Suurisuon suurin
maanomistaja, jolla ei ole intressejä lähteä rakentamaan ja kehittämään aluetta. Kyläyhdistyksen
hankkeena Suurisuon ja Luukkolan kylän yhdistävää polkureittiä ei voi suositella.
Polkureitti on kartoitettu alustavasti kyläläisten kanssa. Mahdollisen reitin kaikkien maanomistajien
kanssa ei ole käyty neuvotteluja, koska hanketta ei esitetä toteutettavaksi tässä vaiheessa. Mikäli
Luukkolan kyläläisillä on edelleen toiveita jonkin helpomman polkureitin toteuttamiseksi, sen
suunnittelu ja kartoitustyö on mahdollista sisällyttää toteutushankkeen alkuun.

Suurisuon maisemia
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4. ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO KOKO REITISTÖLLE
yksikkö

määrä

kustannus

Tie

17 km

Metsä

11,3 km

160 € / km * 11.3 km = 1808 €

Kävelysillat

8

300 € / kpl * 8 kpl = 2400 €

Pitkospuut tai
vastaavat

350 m

25 € / m * 350 m = 8750 €

Opastaulut

10

500 € / kpl * 10 kpl = 5000 €

Symbolitaulut + tolpat 86

10€/kpl = 860€

Pelkkiä tolppia
maalimerkinnällä

8

50 €

2

10 000 € /kpl *2 kpl = 20 000 €

Maalimerkintää km
Laavu, käymälä,
polttopuukatos

Laskelmissa on oletettu polun rakentajiksi työparia, joiden palkkakulut työpäivälle olisivat 160 € /
työntekijä. Lisäksi on laskettava heille muutamia työpäiviä sekalaisiin töihin, kuten materiaalien
kuljetuksiin, maalimerkintöihin jne. Hanke vaatii myös työnjohdollista työpanosta. Toteutus vaatii
ennen työntekijöiden palkkaamista melkoisesti aikaa rakenteiden yksityiskohtaiseen suunnitteluun,
sopimusten laadintaan maanomistajien kanssa, työntekijöiden rekrytoimiseen ja heidän
perehdyttämiseensä ja reitin tarkkaan sijoittamiseen maastossa ja kartan laatimiseen digitaalisessa
muodossa. Tämä työmäärä on arvioitava tarkemmin siinä vaiheessa, kun hankkeen toteutuksen
laajuudesta päätetään. Reitit kannattaa saattaa heti perinteisen kartan ja painetun materiaalin lisäksi
mobiililaitteeseen ladattavaksi. Silloin reitin varrella olevaa luonto- ja kulttuuritietoa voi täydentää
joustavasti koko ajan.

5. LOPUKSI
Esiselvitystyön lopuksi tuomme esiin joitakin toteutusvaihetta suunniteltaessa huomioitavia
seikkoja:
Kokonaisuudessaan selvityksen tekeminen on ollut mielenkiintoista ja mielekästä puuhaa. Polkujen
toteuttaminen voi olla merkittävä yhteisöllisyyttä lisäävä yhteishanke kyläläisten, muiden
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maanomistajien, vapaa-ajanasukkaiden ja matkailijoiden kesken. Hankkeen toteutusta olisi
suunniteltava siten, että siitä ei syntyisi ikävää taakkaa, vaan toteutus olisi todellisten resurssien ja
innostuksen mukainen. Tässä vaiheessa tavoitteet olisi pidettävä kohtuullisina – toteutetaan vain ne
polut, joille tiedetään olevan kulkijoita jo valmiiksi. Laatutavoitteena pitäisi näkemyksemme
mukaan olla kelin mukaan jalan kuljettavat polut, joilla säilyy aito metsässä kulkemisen tuntu ilman
liian valmiiksi tasoitettua tietä.
Ennen kaikkea on pidettävä mielessä se, että reitit vaatisivat mahdollisimman vähän jatkuvaa
ylläpitoa tai huoltamista, koska ylläpitovastuu on käytännössä pitkälti kyläyhdistyksen
vapaaehtoistyön varassa. Reittiopasteissa voidaan esim. hyväntuulisesti kannustaa kulkijoita
monipuoliseen liikuntaan, joskus vaikka vesurin kanssa, mikäli huomaa jonkun kohdan polusta
vesottuvan.
Veskansan kylien polkuja suunniteltaessa on tehty yhteistyötä Puumalan kunnan alueella olevien
muiden polkutoimijoiden kanssa (polkutyöryhmä). Tätä yhteistyötä kannattaisi jatkaa sekä
osaamisen ja oppien että resurssien ja toimivien käytäntöjen jakamiseksi. Hyvä tavoite on, että
kaikilla kunnan alueella olevilla poluilla olisi ”samaa ilmettä” esim. opastaulujen yhtenäisyyden ja
Puumalan kunnan logojen kautta.

LIITTEET:
karttaluonnokset
maanomistustiedot
ulkoilureitin käyttöoikeussopimus
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