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Johdanto

Maa- ja kotitalousnaisten Rannat kuntoon -hankkeessa kehitetään 
muunneltavissa oleva toimintamalli siihen, miten rantojen kunnos-
tusta lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä asukkai-
den kanssa. Hankkeessa kehitettävää toimintamallia pilotoidaan 
kuudessa eri maakunnassa. Kanta-Hämeestä mukana hankkeessa 
ovat Loppijärvi ja sen ympäristöstä kolme kylää. 

Kylien vene- ja uimarantojen virkistyskäyttöarvo on monin paikoin 
laskenut. Rannat ovat pusikoituneet, vedet ruovikoituneet ja vesi 
hävinnyt näkyvistä. Myös rantojen rakenteet ovat vanhentuneet ja 
puutteellisia. Maiseman kannalta haastavinta on vesinäkymien um-
peutuminen. Etenkin järvien rannat ovat monin paikoin kasvaneet 
umpeen niin, että vesistöt eivät näy maisemassa. Tähän on vaikutta-
nut rantaniittyjen laiduntamisen ja muun käytön väheneminen. Ran-
tojen kunnostamiseksi tarvitaan uusia ja innovatiivisia keinoja, jotta 
ne säilyvät osana kylän kulttuurimaisemaa ja asukkaille viihtyisinä vir-
kistysalueina.

Hanketta rahoittaa ympäristöministeriön Ravinteet kiertoon -ohjel-
ma. Asiantuntijoiden kanssa valitut ja kyläläisten kanssa sovitut pilot-
tialueet ovat kuudessa maakunnassa.

Rantojen kunnostamisen kokonaisuus ja vesiensuojelu on jaettu toi-
mintamallia varten pienemmiksi, selkeiksi osa-alueiksi. Näitä osa-
alueita ovat mm. vesikasvien niitto, rantaniitty, kosteikko, uimaran-
ta ja venevalkama. Tavoitteena on laajentaa kehitetty toimintamalli 
koko maahan.

Hankkeessa on työryhmä johon kuuluvat 
• Marja Ukkola, Loppijärven ystävät ry 
• Kaija Uusitalo, maisema-arkkitehti 
• Eeva Sahari, Lopen kunta, ympäristö- ja rakennuslautakunnan 

puheenjohtaja, Loppi Seuran puheenjohtaja 
• Jarmo Ravantti, Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistys
• Päivi Peltovuori, Sajaniemeläiset ry
• Minna Tervonen, Järventaustan kyläyhdistys ry 
• Anne Pyhälammi, MTK-Loppi, ympäristöasianainen 
• Suvi Mäkelä, Vanajavesikeskus
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Loppijärven rannoilla nousivat esiin rantojen toimi-
vuus, viihtyisyys ja näköalat vesistöön. 

Lopen kunta 
Vuonna 1632 perustettu Lopen kunta sijaitsee 
Kanta-Hämeen maakunnassa. Lopen asukasluku 
on noin 8 300 ja sen pinta-ala on 655,8 km². Pinta-
alasta 57,4 km² on vesistöjä. Väestötiheys on 13,68 
asukasta/km². Kunnan väkiluku on kasvanut viimeis-
ten vuosikymmenten ajan. Lopella on noin 2 400 
asuntoa ja noin 3 300 kesämökkiä. Lopella on noin 
300 järveä ja lampea. 

Loppijärvi (Loppijärven ystävät sivusto)
Loppijärvi on yksi Kokemäenjoen vesistön latvajär-
vistä ja laskee vetensä Nummistenjokea pitkin Ke-
sijärveen ja edelleen Vanajaveden reitille. Järven 
pinta-ala on 1180 ha, keskisyvyys alle 2 m ja suurin 
syvyys noin 6 m. Järven valuma-alue on 82,23 km2. 
Loppijärvellä on yhteensä 46 km rantaviivaa ja 25 
saarta. Järven rannoilla on runsaasti asutusta ja jär-
ven virkistysarvo on paikallisesti suuri.

Järveä on säännöstelty vuodesta 1972 alkaen Ter-
vakoski Oy:n toimesta. Säännöstely on tasoittanut 
vedenpinnan vaihteluita, mutta keskivedenkorkeus 
on pysynyt lähes luonnontilaisella tasolla. Luonnos-
taan järvi on ruskeavetinen ja lievästi rehevä; ekolo-
giselta järviluokitukseltaan se on matala humusjärvi. 
Ravinnetasossa on todettu eri vuosina melko voi-
makasta vaihtelua. Pääsääntöisesti ravinnetaso on 
pysynyt lievästi reheville vesille ominaisena, mutta 
ajoittain järven fosforipitoisuudet ovat kohonneet 
rehevien vesien raja-arvon yläpuolelle. Järven rehe-
vyydestä ja mataluudesta johtuen myös vesikasvilli-
suutta on runsaasti ja järveä uhkaa monilla lahtialu-
eilla voimakas umpeenkasvu. Nykytilassaan järvellä 
onkin uhkana sekä runsaat leväkukinnot että um-
peenkasvu. Molemmat heikentävät järven virkistys-
arvoa ja kalataloudellista merkitystä huomattavasti.

Loppijärven linnusto
Paikallisesti arvokkaalla Loppijärven lintuvedellä 
pesii vaarantuneet selkä- ja naurulokki, silmällä-
pidettävät kaakkuri ja ruskosuohaukka sekä laulu-
joutsen ja kanadanhanhi. Myös sääksi on pesinyt 
järvellä. �ärkälintu on Loppijärven tyyppilintu, siel-
tä tavataan myös tyypilliset sorsalinnut kuten tavi, 
haapana, telkkä ja sinisorsa sekä iso- ja tukkakoske-

lo. Muuta linnustoa ovat mm. pikkulokki ja törmä-
pääsky. Linnustollisesti arvokkaimpia alueita ovat 
Kalattomanlahti, Kuljunlahti, Kyyniönlahti, Num-
mennokanlahti ja Kyyniönnokka sekä lintusaaret ku-
ten Piimäkallion luoto. Rantamilla on tavattu mm. 
silmälläpidettävät pikkusieppo ja käki. 

Lopen kirkonkylä 
Lopen vanha kirkko, kyläasutus ja pappila edusta-
vat alueen vanhinta asuttua ja rakennettua ympä-
ristöä. Lopen vanha 1670-luvulla rakennettu kirkko, 
Pyhän Birgitan, ns. Santa-Pirjon kirkko on maamme 
vanhimpia puukirkkoja. Loppijärven pohjoisrannal-
la, peltojen ympäröimällä mäellä sijaitseva vanhan 
kirkon mäki peltomaisemineen on säilyttänyt keski-
ajalla ja isojaossa syntyneen viljely- ja kulttuurimai-
seman.

Isonjaon jälkeen syntyneeseen maisemakerrokseen 
kuuluvat mm. Pappilan, Hernemäen ja Pietilän tila-
keskukset. Nykyiset tielinjat ovat syntyneet jo keski-
ajalla raivattujen peltokappaleiden rajoille. 

Lopen vanha kirkko on torniton pitkäkirkko, jonka 
pohjoisseinän keskikohdalle on sijoitettu neliömäi-
nen sakaristo. Punamullatussa kirkossa on pärekat-
teinen satulakatto, sisäkatto on puurakenteinen 
tynnyriholvi. Kirkko sijaitsee vanhassa, keskiajalla ja 
isossa jaossa syntyneessä kulttuurimaisemassa kor-
kealla mäellä. Alarinteiden keskiaikaisella kylätontil-
la on säilynyt vanhaa talonpoikaisasutusta, Ättyksen 
kantatalo, kotiseutumuseona toimiva lukkarin puus-
telli sekä itsellis- ja mäkitupalaisasutusta.

Ensimmäiset maininnat Lopen Pyhän Birgitan, ts. 
Santa-Pirjon, kirkosta ovat 1530-luvulta. Nykyinen 
vanha kirkko on rakennettu 1660-luvun lopussa, ti-
likirjojen mukaan sisustustyöt ovat jatkuneet vielä 
1670-luvulla. Vanha kirkko oli käytössä 1800-luvulle 
saakka, jolloin Lopen uusi kirkko valmistui. Kesäkäy-
tössä oleva kirkko restauroitiin vuosina 1959-60.

Välittömästi kirkon eteläpuolella olevan kyläton-
tin asutushistoria juontaa keskiajalle. Maakirjan 
mukaan kylässä oli 1539 yhdeksän taloa. Maanja-
kotoimitusten ja talojen siirtojen jälkeen vanhalle 
historialliselle kylätontille jäi kaksi kantatilaa, muut 
siirtyivät vanhaa kirkkoa ympäröivän viljelyaukean 
reunoille ja kumpareille. Myös pappila siirrettiin ky-

1 SUUNNITTELUALUE
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Lopen vanha kirkonmäki RKY 2009

Sisältää Museoviraston paikkatietoaineistoa 02/2016.

lätontilta nykyiselle paikalleen 1830-luvulla. Pappilan pää-
rakennus valmistui 1832 ja sitä on laajennettu rapatulla li-
säsiivellä 1929.

Sajaniemi ja Vanha Meritie 
Sajaniemen alue on asutukseltaan vanhaa. Sajaniemen Lin-
namäki lienee pakanuudenaikainen viestityspaikka. Sakari 
Pälsin lapsuuden kotipihassa sijaitsee kuppikivi, joka ulko-
näöltään on tyypillinen rautakautinen muinaisjäännös. Myös 
Sajaniemen rautakautisperäinen kylätontti on sijainnut Päl-
sin talon paikkeilla. 

Muinaistutkija, kirjailija Sakari Pälsi on syntynyt Sajaniemen 
Pälsissä. Pälsin pihapiiri muodostaa arvokkaan kokonaisuu-
den. Senaattori Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen omisti vuosina 
1869-1896 Joentaan kylän Leppälahden tilan. Loppijär-
ven niemessä on hänen rakennuttama, arkkitehti Sebastian 
Gripenbergin piirtämä huvila Haapamaja. Leppälahden ja 
Haapamajan historiaan liittyy lukuisten kulttuurihenkilöiden 
nimet. Viron kansallisrunoilijan Lydia Koidulan muistokivi on 
pystytetty Leppälahteen vuonna 1973. 

Ali-Melkon päärakennus on 1800-luvun lopulta. Lähellä 
Pälsin tienhaaraa on vanhaa mökkiläisasutusta. Sajaniemen 
vanha koulurakennus on rakennettu vuonna 1903. 

Loppijärven itäpuolelta kulkee Vanha Meritie, joka on toi-
nen Hämeen merkittävistä sisämaalta rannikolle johtavista 
vanhoista yleisistä maanteistä. Vaikka tien alkuhistoria on 
monilta osin selvittämättä, pidetään sitä keskiaikaisena. 
Tie johtaa Turengista Lopen kirkonkylään ja sieltä etelään 
Vihdin kautta Raaseporiin. Tien päälinjat ovat suurimmaksi 
osaksi säilyneet. 

Järventausta ja Läyliäinen 

Järventausta sekä Läyliäinen sijaitsevat Loppijärven ete-
läosan pohjukassa. Rannat ovat Loppijärvelle tyypillisesti 
metsäisiä ja vain paikoin vesi pilkahtaa lahtea kiertävälle 
tielle. Loppijärvellä on useita uimarantoja, joista Läyliäisten 
uimaranta sijaitsee Loppijärven pohjukassa. 

Lähteet: 

http://www.loppijarvenystavat.fi/
http://www.rky.fi

Uusitalo, Kaija: Lopen vanhan kirkon mäki, ympäristönhoitosuunnitelma. 
Loppi-seura, 2002. 

Rakennettu Häme. Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Hämeen 
liitto 2003.

Jutila, Heli: JÄRKI-hankkeen järvien hoito- ja käyttösuunnitelmat. Hä-
meenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 10, 2006.
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                                                                                                           Toimintamallin osa-alueet 8.2015 
LIITE_Toi 

RANNAT KUNTOON – osa-alueita

 

Vesistön tilan 
arviointi

 

Vesikasvien niitto

 

Ruoppaus
Biomassat

Läjitysalueet

 

Venevalkama
Satama Uimaranta

 

Rannan rakenteet
Näkymien 

raivaus

 

Virkistys
Luontopolku 
Rantareitti

Ranta-
laiduntaminen 

Perinnebiotoopit

 

Suojavyöhyke

Kosteikko

Luonnon 
monimuotoisuus, 

linnut, kalat

 

Suunnittelu
Rahoitus

Urakoitsijat      
Jatkuvuus

Biomassan 
käyttö pellossa

 

Loppijärvelle valittiin hankkeen toimenpiteik-
si vesistön tilan arviointi, venerantojen kunnos-
tus, investointihankkeen hakeminen, uimarantojen 
kunnostus ja näkymien raivaus. Lisäksi mietittiin 
rantalaiduntamisen mahdollisuuksia kohdealueilla  
sekä opastetun rantareitin suunnittelua. 
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Osallistava suunnittelu

Hankkeen aikana on kokoonnuttu työryhmän kanssa, pidetty kaikille avoi-
mia rantakävelyitä sekä esitelty kunnalle suunnitelmia. 

1.10.2015 Työryhmän kanssa esiteltiin hankkeen taustoja sekä tulevia toi-
mintamahdollisuusksia, kartoitettiin alueen tarpeet sekä valittiin kehittä-
miskohteet. 

22.10.2015 Järjestettiin kaikille avoin rantakävely Sajaniemessä. Yhdessä 
mietittiin näkymiä, uimarannan toimenpiteitä sekä alueen toiminnallisuut-
ta. 

24.10.2015 Järjestettiin kaikille avoimet rantakävely Kirkonkylän rannoilla 
sekä Järventaustan ja Läyliäisten kohteissa. Yhdessä mietittiin näkymiä, 
uimarannan toimenpiteitä sekä alueen toiminnallisuutta. 

4.1.2016 Työryhmän kanssa käytiin läpi vuoden 2015 toiminta ja alkavan 
vuoden aikataulutus. 

14.3.2016 Suunnitelmaluonnosten esittely Lopen kunnassa. 

15.3.2016 Suunnitelmaluonnosten esittely Sajaniemen kyläillassa. Yhteis-
työtahona Sajaniemen maa- ja kotitalousseura. 

13.4.2016 Sajaniemen investointihankkeen maastokatselmus Sajaniemen 
uimarannalla. Käytiin läpi investointihankkeeseen tulevat työt ja materi-
aalit.

13.5.2016 Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen Juha-Matti Valosen 
kanssa tehty linnustokatselmus Loppijärven rannoilla. 

16.5.2016 Kokoonnuttiin työryhmän kanssa. Esiteltiin Sajaniemen inves-
tointihanketta, suunniteltiin tulevia talkoita, kartoitettiin hankkeen tarjo-
aman suunnittelurahan käyttöä sekä käytiin vielä läpi jätevesipäivän sisäl-
töä. 

11.6. 2016 Jätevesipäivä Rannat kuntoon -hanke esittäytyi Kuntalan kuis-
tilla Tule tutuksi – tavataan torilla -tapahtuman yhteydessä lauantaina 
11.6.2016 klo 10.00-13.00. Rannat kuntoon -hanke tarjosi tapahtuman 
yhteydessä ilmaista jäte- ja hulevesineuvontaa vapaa-ajanasukkaille ja 
omakotitalouksille ja maatiloille. Suunnittelijoista paikalla olivat Milla Siiri 
/ YIP Ympäristöinsinööripalvelut Oy, Heikki Pietilä / Insinööritoimisto HYS 
Oy Etelä-Suomen salaojakeskuksesta Janne Pulkka. FANN Ympäristötek-
niikka oy esitteli jätevesijärjestelmiä Kuntalan piha-alueella.

8.9. 2016 Työryhmän tapaaminen. Esiteltiin hankeraportti. 

15.9.2016 Maastokatselmus Tuomas Pietilän kanssa Lopen kirkonkylän ui-
marannalla. Harvennuksen ja raivaamisen suunnittelu. 
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Lopen vanhan kirkon ympäristö ja Kyyniölahti tarjoavat monipuolisen alueen 
tutustua rantoihin ja rantojen luontoon. Vanhan kirkon ympäristössä yksityisillä 
maaomistajilla on mahdollisuus tehdä suuria maisematekoja alueen maiseman 
edistämiseksi. Rannoilta tulisi poistaa tiheikköjä ja suosia suuria puita. Esimerkik-
si harvassa kasvavat puut sopisivat rantojen puustoksi. 

Arvokas kulttuurimaisema on visuaalisesti hyvin herkkä umpeen kasvamiselle ja 
muutoksille. Maisemat ovat monimuotoisia. Vanhan kirkon alueella tulee välttää 
näköalojen sulkeutumista ja tästä syystä keskelle peltoa syntynyt täyttömaavalli 
olisi hyvä poistaa ja tasoittaa. 

Hyvä esimerkki erittäin hyvin hoidetusta rantavyöhykkeestä löytyy Pälsin tilan 
rannasta. Tämä voisi olla tavoitetilana myös vanhan kirkon ympäristössä.  
 
Vanhalta kirkolta kosteikon kautta lintutornille - reitti 
Kirkolta on hyvä mahdollisuus rakentaa viihtyisä ja kiinnostava yhteys Kyyniön-
lahden lintutornille. Reitin varren maisemaa ja pysähtymiskohteita voidaan kehit-
tää helposti niin asukkaita, koululaisia kuin matkailijoita kiinnostavaksi. Vanhalta 
kirkolta on helppo ohjata kävijöitä tutustumaan tarkemmin vanhaan arvokkaa-
seen kulttuurimaisemaan ja järviluontoon. 

Reitille tarvitaan nuoliopaste risteyskohtiin kertomaan reitin kulkusuunnan. Näitä 
risteyksiä on reitin varrella kaksi.  Kyyniönrannassa olevat pienet opastetaulut uu-
sitaan ja samalla mallilla voidaan tehdä kosteikolle uusia tauluja. Polkuverkoston 
kunnostus on tarpeellista. Maisemapellot tuovat reitille ilmettä. Maisemapellot 
tarvitsevat viiden vuoden viljelykierron. Maisemapelloista voisi tulla myös paikal-
linen nähtävyys. Peltojen kunto tulee olla hyvä. 

Maisemapeltojen tarkoitus on lisätä vaihtelevuutta ja tuoda väriä maatalous-
maisemaan. Kukkivat kasvustot myös tarjoavat hyvän elinympäristön pölyttäjä-
hyönteisille. Maisemakasveja EU-tukien piirissä olevilla maisemapelloille ovat 
hunajakukka, auringonkukka, sinimailanen, persianapila, keltalupiini, ruisvirna, 
ruiskaunokki, malva, kehäkukka, silkkiunikko sekä valko- ja keltamesikkä.  Maise-
makasveja voidaan viljellä samalla lohkolla yksi tai useampi vuosi. Kasvusto on 
kylvettävä vuosittain. Maisemakasveissa on useita hyviä typensitojakasveja, joten 
maisemapelto sopii myös yksivuotiseen viherlannoitukseen. Tällöin maalajin täy-
tyy kuitenkin soveltua kevätkyntöön, sillä maisemapellon kasvusto tulee säilyttää 
kevääseen saakka.

Rannat kuntoon -hankkeen jatkotoimenpiteenä Loppijärvi on mukana Maisema-
tarinoita-hankkeessa, jossa suunnitellaan ja toteutetaan alueelle mobiilireitistö. 

Raivaustarve näkymien avaamiseksi Vanhalle kirkolle 
Tässä hankkeessa erityisen tärkeäksi on koettu palauttaa entisaikojen avoimuut-
ta. Vanhalle kirkolle on avautunut kauniit vesistönäkymät 1900-luvun alussa ja 
puolivälissä. Pihojen puusto on nyt vanhaa ja rannat ovat kasvaneet umpeen. 

2 LOPEN KIRKONKYLÄN 
SUUNNITTELUALUE 
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5 vuoden hoitosuunnitelma

Kuva: Loppi-Seuran arkisto

2017 2018 2019 2020 2021 tarvittaessa
KYYNIÖNLAHTI
Lintutornin ja rantapuuston 
puuntaimien poisto

x x

Nuotiopaikan kunnostus, uusitaan 
pöytä- ja penkkiryhmä sekä 
nuotiopaikka. Lisätään 
polttopuuvaja. 

x x

Lintutornin venerannan ja 
opastuksen kunnostus

x

Kävelyreitin kunnostus tarvittavilta 
kohdilta 

x

Kosteikon välittömästä 
läheisyydestä poistetaan 
puuntaimet, vanha puusto 
säilytetään koko alueella. 

x x

Esteettömät pitkospuut sekä 
opasteet kosteikolle. 

x x

Kosteikon yläpuolisen alueen 
säännöllinen niitto

x x x x x

Kosteikon ja tien itäpuolen metsä 
harvennetaan

x x x

VANHAN KIRKON YMPÄRISTÖ
Pysäköintipaikan ylimääräisten 
puiden poisto, koristepensaiden 
kasvilajin mukainen hoito

x x x

Kirkonmäen avoimena 
säilyttäminen

x x x x x

Tiealueen huonokuntoisten puiden 
poisto

x x  x  x  x

UIMARANTA
Kosteikon kunnostus x
Puuston harvennus x x
Vieraslajien poisto x x x x x
Rakenteiden kunnostus x x x x
Vesakon poisto venepaikoilta ja 
hiekkarannalta 

x

Hiekkarannan kunnostus x

TÄYTTÖMAAKASA KYYNIÖNLAHDEN 
PELTOAUKEALLA

Puuston poisto, jätetään pensaikko 
pensaslintuja varten

x
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Kyyniönlahden palveluihin ja varusteisiin kuuluvat jo nyt lintu-
torni, veneranta ja nuotiopaikka. Alueen rakenteet tarvitsevat 
kunnostusta. Lintutornia ja sinne vievää puupolkua lukuun otta-
matta kaikki muut rakenteet korjataan tai uusitaan. Kyyniönlah-
ti on lähellä Lopen kirkonkylää ja siten helposti saavutettavissa. 
Hyväkuntoiset kalusteet houkuttelevat käyttämään nuotiopaik-
kaa ja tutustumaan rannan luontoon.  

Rakenteet:  
Opasteet ja ilmoitustaulu
Lintutornissa ei ole opastetta alueen linnustosta. Se voidaan 
toteuttaa mobiiliopasteena tai pienenä lintutorniin kiinnitettä-
vänä opastauluna. Siinä olisi hyvä kertoa vaikka alueen viidestä 
yleisimmästä linnusta ja alueen linnustosta yleensä.  

Venerannassa on myös ilmoitustaulu, joka on huonokuntoinen. 
Se tulee poistaa ja korvata pienellä ilmoitustaululla.
 
Olevat pienet opastetaulut kunnostetaan. Ja niitä lisätään tar-
vittaessa kertomaan alueen puulajeista.  Opasteiden teksteissä 
voidaan kertoa puusta myös sen kulttuurihistoriallisesta käy-
töstä. Taulut voidaan käsitellä tummalla ruskealla. Silloin niissä 
ei näy niin paljon sään ja kulutuksen vaikutus. 

Nuotiopaikalla voisi olla myös laajempi infotaulu, missä ker-
rotaan alueesta ja reiteistä ja mobiiliopastuksesta. Se voidaan 
tehdä erityisesti koululaisia ajatellen kertoen Loppijärven suo-
jelusta ja järventilasta ja järven arvoista. 

Infotauluja ei suunnata etelänsuuntaan auringon vaikutuksen 
takia. 

Pöytä- penkkiryhmät 
Nuotiopaikka on lähellä asutusta ja se varmasti houkuttaa nuo-
tioruokailuun. Nuotiopaikalla on nyt kaksi pöytä-penkkiryhmää. 
Ne tulisi kunnostaa tai hankkia uusia.  

Nuotiopaikka 
Nuotiopaikka kunnostetaan tuomalla alueelle kaivonrengas. 
Kaivonrengas kaivetaan maahan vähintään puoliväliin ja nuo-
tioalueen maapohja vaihdetaan. Tilalle tuodaan soraa ja hiek-
kaa. Alueella oleva keitto- ja paistoteline kunnostetaan ja hyö-
dynnetään tai tarvittaessa hankitaan uusi. 

Polttopuukatos 
Nuotiopaikalle tarvitaan polttopuukatos. Katos voisi olla sa-
manlainen kuin Sajaniemen uimarannan puuvaja. Ruohokattoi-
sena se sopisi hyvin myös Kyyniönlahden maisemaan. 

Pikkukorkeen näkötorni
Pikkukorkeen mäeltä aukeaa näkymiä 
niin Loppijärvelle kuin Vanhalle kirkol-
le. Näkötornin avulla voidaan tuoda 
maisema esiin, kun näkötorni nousisi 
edessä olevan puuston yläpuolelle. 
Näkötorni toisi uudenlaista kiinnos-
tusta alueeseen. Näkötornin tulee olla 
melko korkea ja siitä huolimatta on 
pidettävä tiettyjä näkymäsektoreita 
avoimena kaatamalla korkeimpia pui-
ta. Maanomistaja on kunta.

Kunnostustoimet: 
Rannan ja polun välisen alueen raivaa-
minen 
Rannan ja polun väliseltä alueelta 
poistetaan puolet puista. Tavoitteena 
on lisätä vesistönäkymiä polun varrel-
le. Nyt kesäaikaan polulta ei juuri näy 
järvelle. Puita ei poisteta tasavälisesti. 

Maisemallisesti paras rantavyöhyke on 
rakenteeltaan puoliavoin ja mittakaa-
valtaan pienimuotoista. Rannassa tuli-
si olla runsaasti pyöreämuotisia lehti-
puita. 

Ranta kohteiden maisemanhoidossa 
avataan näköaloja vesistöön harven-
tamalla ja raivaamalla paikoitellen. 
Reunayöhykkeen monimuotoisuutta 
kehitetään suosimalla eri puulajeja. 
Puuryhmiä kannattaa harventaa nä-
köalojen avaamiseksi. Lisäksi voidaan 
tehdä rantametsään pieniä näkymä-
aukkoja. 

Veneranta ja pysäköinti 
Venerannan ilmoitustaulun tulee uusia. Alueelle tulisi myös jär-
jestää selkeä kolmen auton pysäköintipaikka. 

Lintutornin ympäristö 
Lintutornin ympäristön pensaikkoa raivataan ja harvennetaan 
tarvittaessa. 

Hoidon jatkuvuus: 
Rannan raivaaminen tulee suorittaa noin 2-3 vuoden välein. 

2.1 KYYNIÖNLAHTI

Ruohokattoinen 
puuvarasto
Malli sama kuin Sajaniemen 
uimarannalla. 
Puiden täyttö tieltä 

Opastaulu

R
antaan m

enevä tie

Nuotiokehälle tehdään muutama
lisäpenkki, esim. koululaisryhmille opetuspaikka

Olevat penkki- pöytäyhdistelmät
kunnostetaan ja/ tai hankitaan uusia

Kuusikko suojaa 
idästä päin

N U O T I O P A I K K A 
K Y Y N I Ö N L A H D E L L A
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Edestä: Takaa: Sivulta:

Katto tehdään mustatasta huovasta, tarvitaan 0,7 m2. 
Puupinnat maalataan punamullalla. 
Pystytolpat sahatavaraa 100 x 100mm, 5,5 m
Rima 20 x 25 mm, 5 m

Opaste
voidaan jakaa 
rimoilla myös osiin.

70
0

Pystytolpat
tuetaan kuoppiin
soran ja 
kiven avulla.

63
0

11
70

500

300100100

25 x 100
25 x 125
19 x 32

100 x 100

50
0

880

1080

100100

O P A S T A U L U 

N U O T I O P A I K K A   K Y Y N I Ö N L A H T I 

0,8m

Pöllit, nuotiokehän korkeus noin 40cm
- pyöröhirsi, halkaisija n. 30-40cm

Liitoksissa loveukset ja kierretanko tai puutapit

1,5m

0,9m

Hirsipelkkalankku 
75 x 250-400 mm 6 kpl
pituus noin 2 m pitkiä 

Keitto- ja 
paistoteline
nuotiopaikalle

Kaivonrengas, 
kaivetaan puoliksi maan sisään.
Ympäriltä ja nuotion pohjalta poistetaan 
maa-aines ja korvataan se soralla ja hiekalla. 

Sovellettu Metsähallituksen mallia. 

Poratut reiät ja puutapit

Nuotiopaikan ympäristöä kannattaa
selkityttää ja uudistaa.

Pöytä-penkki tehdään vuollusta 

puutarvarasta ja kootaan puuta-

peilla, siten ettei tapit näy käyt-

töpinnoissa. 

Pystytolpat 

tuetaan 

kuoppiin 

soran ja 

kivien 

avulla. 
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 Hauhon Wanha Raitti ry:n TORNI -hanke

• Näkötorni rakennettiin Vuorenharjun laelle, 
vanhan tuulimyllyn paikalle    

• Raivattiin näkemäalueet Hauhonselälle, Wan-
halle Raitille ja kirkonkylällä

• Niitettiin vesikasveja Hauhonselän Kirkonkylän-
lahdelta

• Kunnostettiin uimarantaa
• Kustannusarvio: 31.000 €, josta tukea 50 %
• Toteutusaika: 15.2.2008-31.10.2010
• Rahoittaja Linnaseutu ry

Esimerkkejä leader-rahoitteisista näkötorneista: 
 Himmaanmäen näkötorni / Riiho, Keuruu

• Riihon kyläyhdistys rakensi Riihon kylän Him-
maanmäelle 21 metriä korkean näkötornin

• Valmistui 2014, avajaiset 5.9.2014
• Korkeus n. 22m ja korkeus merenpinnasta 

180 m
• Kuparikyllästeiset mäntypylväät, muu pää-

rakennusmateriaali Siperian lehtikuusta (74 
m3)

• Suunnittelutyö, piirtustukset, rakennussuun-
nittelu ja lujuuslaskelmat sekä työmaaval-
vonta hankittiin asiantuntijatyönä, muuten 
tehtiin talkoita

• Kustannusarvio: 52 000 €
• Talkootyönarvo: 19 000 €
• Rahoittaja Vesuri ry

Kuva: Vuorenharjun näkötorni. Kuva Niina Keski-Korpela, YLE / http://yle.fi/uutiset/vanhan_
raitin_tunnelma_lumoaa_kiireisimmankin_hidastamaan_vauhtia/5401170. 

Kuva: Himmaanmäen näkötorni. Kuva Katriina Koski. 

Näkötorni voi olla 

myös arkkitehtoninen 

nähtävyys. Kuvassa 

Björköbyn näkötorni. 
(c) MML, Esri Finland[

Näkötornin tulee olla tarpeeksi 

korkea, jotta ympäröivät puut ei-

vät peitä näköaloja. 
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Rakenteet: 
Pitkospuut tai puupolku 
Kosteikkoalueen eläin- ja kasvilajisto on yleensä hyvin moni-
muotoinen. Näin lähellä asutusta olevaa kosteikkoa kannattaa 
hyödyntää niin opetus- kuin matkailukäytössä. Kosteikkoalu-
eelle rakennetaan esteettömät pitkospuut/puupolku.  

Puupintaisen polun eli leveiden pitkospuiden leveys on vähin-
tään 1,2 m. Puiset lankut ladotaan poikittain kulkuväylään näh-
den. Pitkittäin ladotuista lankuista tehty polku voi olla hankala-
kulkuinen laudoitetun pinnan kulumisen vuoksi. Laudoituksen 
raot voivat olla enintään 5 mm leveitä. Puupinnan alle raken-
netaan tukevat, polun suuntaiset juoksut 600 mm jaolla. Polun 
pohjana olevat tukirakenteet toteutetaan maaston mukaan. 
Mikäli polku tai polun osat rajoittuvat tasoeroon, rakennetaan 
näihin kohtiin kaiteet ja käsijohteet sekä tarvittaessa reunaes-
teet, jotta polun reunan yli ei pääse putoamaan.

Neljä pientä opastaulua kosteikolle  
Kosteikolla käytetään samaa malli kuin Kyyniönlahden luon-
topolulla. Luodaan yhtenäistä ilmettä myös opasteilla. Opas-
tetaulujen aiheet ovat: kosteikon linnut, hyönteiset, kasvit ja 
vesiensuojelu. 

Kunnostustoimet: 
Puuston raivaaminen 
Suunnittelualueen itäpuolen harvennettu metsikkö on ainoita 
kohtia suunnittelualueella, mistä avautuu puuston lomasta väl-
kähdyksiä vedestä. Silti alueella on liikaa puustoa ja sitä voi-
daan harventaa lisää, varsinkin jos kohdetta ryhdytään laidun-
tamaan. 
Maisemallisesti paras rantavyöhyke on rakenteeltaan puo-
liavoin ja mittakaavaltaan pienimuotoista. Rannassa tulisi olla 
runsaasti pyöreämuotisia lehtipuita. 

Ranta kohteiden maisemanhoidossa avataan näköaloja vesis-
töön harventamalla ja raivaamalla paikoitellen. Reunayöhyk-
keen monimuotoisuutta kehitetään suosimalla eri puulajeja. 
Puuryhmiä kannattaa harventaa näköalojen avaamiseksi. Lisäk-
si voidaan tehdä rantametsään pieniä näkymäaukkoja. 
 
Kosteikon lietteen tyhjennys
Lietettä tyhjennetään tarvittaessa.  

Kosteikon ympäristönhoito
Kosteikon reuna-alueet voidaan niittää/murskata vuosittain. 
Samalla estetään kosteikon ympäristön vesakoituminen. Alu-
een metsiköt voidaan raivata 3 vuoden välein, paitsi kosteikon 
rannan puolen vanhan puuston alue. 

Hoidon jatkuvuus: 
Alueen niitto tarvittaessa
Kosteikon reuna-alueet voidaan niittää/ murskalta vuosittain. 
Samalla estetään kosteikon ympäristön vesakoituminen.  
Alueen metsiköt tulee raivata 2-3 vuoden välein. 

Laidunnukseen liittyvät seikat ja mahdollisuudet on selvitetty. 
Alueet ovat pinta-alaltaan liian pieniä ollakseen kannattavia 
laidunkohteita. 

2.2 KYYNIÖNLAHDEN KOSTEIKKOALUE 

Materiaalit 
lankut 50x175mm
- jalusta 50 mm x 125 mm
- soirot polun reunoilla 50mm x 75 mm

Puupintaisen polun eli leveiden
pitkospuiden leveys on vähintään 1,2 m. 
Puiset lankut ladotaan poikittain kulkuväylään nähden. 
Pitkittäin ladotuista lankuista tehty polku voi olla 
hankalakulkuinen laudoitetun pinnan kulumisen vuoksi. 
Laudoituksen raot voivat olla enintään 5 mm leveitä. 
Puupinnan alle rakennetaan tukevat, polun suuntaiset juoksut vähintään
600 mm jaolla. Polun pohjana olevat tukirakenteet 
toteutetaan maaston mukaan. Mikäli polku tai polun osat 
rajoittuvat tasoeroon, rakennetaan näihin kohtiin kaiteet 
ja käsijohteet sekä tarvittaessa reunaesteet, jotta polun 
reunan yli ei pääse putoamaan.

Tarvittaessa käytetään pitkospuun reunassa reunaesteitä.
Reunaeste, 50 mm korkea puinen soiro kiinnitetään polun 
reunalle lisäämääm turvallisuutta. 

Pitkospuiden linjaus ja sijianti määritellään 
rakennusvaiheessa maastossa. Pitkospuiden pohjamaa 
tasataan. Polun pituus tulee olemaan noin 180 m.

K O S T E I K O N   P I T K O S P U U T / P U U P O L K U
1400

Esimerkki puupolusta. 

631 631
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Kunnostustoimet: 
Alueen harvennus ja raivaus 
Koko rannan puustoinen alue tulisi harventaa ja raivata. Alueen tavoitetilana voidaan pitää 
puistomaista ilmettä. Puustoa harvennetaan ja samalla avataan mahdollisia näkymäsektorei-
ta Kirkolta järvelle. 

Kosteikkoalueen kunnostus 
Pietilän kosteikon nimellä kulkeva kosteikko tarvitsee kunnostusta. Kosteikon ympäriltä tuli-
si poistaa puustoa, että kosteikko saavuttaisi myös monimuotoisen kosteikon merkityksen. 
Linnut eivät nyt voi hyödyntää sankan puuston keskellä olevaa kosteikkoa. Kosteikko on mai-
semallinen elementti matkalla uimarannalle. se tulisi tuoda esiin myös maisemallisista syistä. 
Samalla voidaan tarkistaa myös lietteen poiston tai muun kunnostuksen tarve. 

Uimakopin maalaus 
Alueella on tehty ilkivaltaa töhrimällä rakenteita. Uimakoppi maalataan. 

Venerantojen pajukkojen poisto 
Venerantojen pajukot tekevät alueesta hoitamattoman näköisen ja lisää kasvaessa vaikeutta-
vat toimintaa venerannalla. Uima- ja veneranta on kuitenkin yksi Lopen käyntikorteista ja sen 
ympäristöstä tulee pitää huolta. Alueen pajupusikot tulisi poistaa juurineen.  

Uimarannan hiekka-alueen kunnostus, poistetaan kasvillisuus 
Uimaranta on osaksi nurmettumassa. Alueelle on tehty kauniin mallinen ja toimiva hiekka-
ranta, jota on syytä ylläpitää myös hoitamalla hiekka-aluetta, niin, että se pysyy hiekkaisena. 
Uimarannan nykyinen hiekka-alue puhdistetaan sille levinneestä nurmesta. Pinta tasataan ja 
tarvittaessa levitetään uutta hiekkaa. Rantahiekkana käytetään seulottua hiekkaa, raekoko 
0…4 mm.

Hoidon jatkuvuus: 
Rannan pajukkojen poiston tulee olla vuosittainen toimenpide. Rannan siistiminen puunleh-
distä, kuolleesta ruovikosta, rantaan ajautuneista kasvien jäänteistä ja muusta eloperäisestä 
aineksesta on jokakeväinen hoitotoimi. Rannan käyttökelpoisuutta voi parantaa poistamalla 
kaatuneita tai lahonneita puita ja harventamalla liiallista pensaikkoa tai puustoa. Vuosittai-
nen rantojen siistiminen vähentää järeämpien kunnostustoimien tarvetta.

Laidunnukseen liittyvät seikat ja mahdollisuudet on selvitetty. Alueet ovat pinta-alaltaan liian 
pieniä ollakseen kannattavia laidunkohteita. 

2.3 LOPEN KIRKONKYLÄN UIMA- JA 
VENERANTA

Lopen uimarannan ve-
nepaikkojen ympäristön 
kasviaineksen poisto. Tällä 
hetkellä osa veneistä run-
saan kasvillisuuden ympä-
röimä ja veneiden käyttö on 
mahdotonta. 
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RAKENTEIDEN VÄRIT
Loppijärven rantakohteissa on erilaisia rakenteita, kuten pukukoppeja, ilmoitustauluja ja opasteita, polttopuuka-
toksia, grillikotia ja vessoja. Tällä hetkellä rakenteet ovat väritykseltään toisistaan poikkeavia ja kärsivät ilkivallas-
ta. Suunnitelmassa kaikki yleisten uimarantojen rakenteet maalataan tai käsitellään yhtenäisellä värimaailmalla. 

Uimakopit, vessat, aita
Aitoa punamultamaalia ei voi käyttää, koska uimakopit on maalattu öljy- tai lateksipohjaisella maalilla. Puna-
multamaalien sävyjä Italianpunainen ja Faluninpunainen ähellä olevia sävyjä ovat esimerkiksi Tikkurilan Puutalot 
värikartasta 534, Vinha värikartasta 2670 sekä Teknoksen TM7741. Yksityiskohdat, kuten uimarannan nimikyltit, 
rimat ja reunapuut maalataan valkoisella tai Tikkurilan sävy 603x Puutalot värikartasta. 

Hirsiset rakenteet kuten grillikota ja polttopuukatokset 
Pyöröhirsisissä rakenteissa käytetään tervatun puun sävyjä. Esimerkiksi Uula-Roslagin Mahonki on perinteinen, 
tervaa ja keitettyä pellavaöljyä (vernissaa) sisältävä kuultava puunkäsittelyaine ulkokäyttöön. Se jättää puun syyt 
kauniisti näkyviin ja suojaa puupintaa säärasituksilta ja auringonvalolta. Värisävynä Uula-värikartan kuultavat sävyt 
esimerkiksi 0430 Petäjä.  

Punamultamaali
Sävyt: 
Italianpunainen

Faluninpunainen

(lähde: kauppa.kyminpalokarki.fi)
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Sajaniemen uima- ja venerannassa on hyvä varustus. Alueella on uimakoppi, 
grillikatos, puuvaja, vessat, ilmoitustaulu ja laituri. Rannat ovat täynnä veneitä.  
Alueella on tehty ilkivaltaa töhrimällä rakenteita. Opastaulu on vanha ja kaipaa 
uusimista.  

Sajaniemen kyläyhdistys haki Rannat kuntoon -hankkeen avustuksella huhti-
kuussa 2016 investointihanketta rannan kunnostamiseen. Sajaniemen uima- ja 
venerannan rantarakenteiden ja toiminnallisuuden parantaminen -hankkeen 
tavoitteena on kunnostaa ja kehittää kylän uimaranta vastaamaan kyläläisten 
tarpeita sekä lisätä ja monipuolistaa alueen käyttöä.

Rakenteet: 
WC-koppien siirto
Tällä hetkellä uimarannan vessat sijaitsevat rantalentopallokentän ja uimarannan 
välissä keskeisellä paikalla. Vessat siirretään uimakoppien viereen sisääntulon 
läheisyyteen. Huusseista hiotaan vanha maali pois, jonka jälkeen ne maalataan 
punamultasävyisellä peittosuojamaalilla, esimerkiksi Fasad Solid faluninpunai-
nen. Seinät maalataan sekä ulko- että sisäpuolelta. Maalia levitetään kaksi ker-
rosta. 

Opastaulun uusiminen 
Uimarannan opastaulu on huonossa kunnossa ja sotkettu graf�tein. Vanha opas-
taulu poistetaan ja uusi rakennetaan uimakopin seinään. Ilmoitustaulun rimat 
maalataan valkoisella tai Tikkurilan sävy 603x Puutalot värikartasta.

Rantalentopallokentän rakentaminen 
Kentän oleellisimman osan muodostaa oikeanlaatuinen pelialushiekka. Hiekan 
oikea valinta on tärkeää pelattavuuden ja hoidon kannalta. Kentältä edellyte-
tään pehmeyttä, joten hiekan pitää olla irtonaista. Pehmeä, tiivistymätön kenttä 
on sopiva ponnistusalusta ja pehmeään hiekkaan syöksyminen pallontavoittelu-
tilanteissa on turvallista. Hyvälaatuisen hiekan tunnusmerkit ovat: tasarakeisuus, 
eikä hiekka sisällä hienoainesta (< 0,063 mm), eikä myöskään isoja rakeita (> 2 
mm).

Sijoitetaan kenttä olevien pylväiden mukaisesti siten että se ulottuu 10m pyl-
väiden molemmille puolille kentän pituussuunnassa. Kaivetaan kentän kohdalta 
vähintään 12x20m alueelta vanhaa maata pois n. 600mm:n syvyydeltä. Kuopan 
pohjalle asennetaan salaojitus kohdan ”Salaojitus” mukaisesti. Salaojakerrok-
sen päälle tulee suodatinkangas, jonka päälle levitetään 300mm:n kerros peh-
meää hiekkaa (raekoko 0,2-2) ja tasoitetaan. Käytetään olemassa olevia pyl-
väitä, joihin asennetaan uusi verkko. Hiekalle asennetaan rajanauhat virallisilla 
rantalentopallokentän mitoilla (8x16m).

Maavallikatsomo rantalentopallokentän viereen
Rakennetaan detaljipiirroksen mukaisesti siten, että etäisyys lentopallokentän 
reunasta on enintään kaksi metriä. Maa-aineksena käytetään mahdollisuuksien 
mukaan paikalta kaivettuja maamassoja.

3 SAJANIEMEN UIMARANTA 
ENNEN JÄLKEEN 



22

S A J A N I E M E N   U I M A-  J A   
V E N E R A N T A 

Merkinnät 

25 m 50 m 75 m 100 m

Raivausjätteen keräyskohteet
- kenttäkerros luonnontilainen 

Suojaviheralueet asutukseen ja mökkien suuntaan 

Rantalentopallokenttä, pehmeää ja irtonaista hiekka. 
Hiekan tulee olla tasarakeista < 0,063mm ja >2 mm.
Hiekan paksuus vähintään 30 cm. Kentän koko 8m x 16 m. 
Kenttää tulee kiertää myös 2 m leveä vapaa hiekka-alue.

1-2 kertaa vuoteen niitettävä nurmi

Rinnekatsomo, korkeus max. 1,50 m

Pensasaita 20 m

Salaojitus, noin 150 m

Numeroidut toimenpiteet: 
1. Uimakopin ja huussien maalaaminen 
2. Grillikatoksen
3. Huussien siirto
4. Raivausjätteen keräys 
5. Ilmoitustaulun rakentaminen
6. Pensasaidan istuttaminen
7. Rantalentopallokentän rakentaminen 
8. Maavallikatsomon rakentaminen
9. Hiekkarannan rakentaminen
10. Parkkialueen ja autojen kääntöpaikan
kunnostus
11. Veneiden laskupaikan kunnostus
12. Salaojitus

1. 

2. 

4. 

3. 

4. 

4. 

6. 

5. 7. 

8. 

2. 

Oleva avo-oja kaivetaan syvemmäksi

Rumpu ø=315mmRantatörmää luiskataan ja päälle
levitetään 0/8 hiekkaa

Parkkialueen ja kääntöpaikan pinnat
tasataan 0/16 seulotulla soralla

20000

9.

Luonnos 
Rannat kuntoon- hanke 20.4.2016
Etelä-Suomen MKN maisemapalvelut

Mittakaava 1:750

luonnotilainen alue

Veneiden laskupaikka, pinnoitetaan 0/32
murskeella

20000

12000
11000

20000

tonttien rajat

10.

10.

11.
12.

12.
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Hiekkarannan kunnostus
Rantatörmä luiskataan ja päälle levitetään vähintään 300mm:n ker-
ros rantahiekkaa (raekoko 0-8).

Salaojitus
Salaojitetaan lentopallokenttä sekä grillikatoksen viereinen nurmi-
alue yleissuunnitelman mukaisella tavalla. Vedet johdetaan olevaan 
avo-ojaan, josta raivataan kasvillisuus ja jota kaivetaan syvemmäksi 
tarpeen mukaan. Avo-ojasta vedet johdetaan rumpuputkella park-
kialueen ali järveen. Noudatetaan MaaRYL 224, InfraRYL 14310 ja 
RT 81-11000 mukaisia ohjeita. 

Parkkialueen ja kääntöpaikan tasaus
Tasataan parkkialueen ja autojen kääntöpaikan sorapinnat seulo-
tulla soralla (raekoko 0-16) InfraRYL kohdan 21450 ohjeita noudat-
taen.

Veneiden laskupaikan rakentaminen
Kaivetaan yleissuunnitelmaan merkittyyn kohtaan luiska ja päälle 
levitetään vähintään 300mm:n kerros mursketta (raekoko 0-32).

Pensasaita wc-koppien taakse
Kaivetaan istutusoja, jonka syvyys on n. 400mm ja leveys n. 700mm. 
Kasvualusta levitetään tasaisesti ojaan ja sen pinta muotoillaan 
siten, että siihen ei muodostu vettä kerääviä painanteita, ja ojan 
keskiosa jää vähintään n. 5 cm korkeammalle kuin reunat. Taimia 
istutetaan n. 25 cm:n välein. Kuorikatetta tulee 7cm:n kerros, joka 
levitetään istutuksen jälkeen koko kasvualustan pintaan.

Kunnostustoimet: 
Uimakopin maalaus ja grillikatoksen petsaus
Rakenteiden väritykseen liittyvä ohjeistus löytyy sivulta xx.  Uima-
kopista ja huusseista hiotaan vanha maali pois, jonka jälkeen ne 
maalataan punamultasävyisellä peittosuojamaalilla, esimerkiksi 
Fasad Solid faluninpunainen. Seinät maalataan sekä ulko- että si-
säpuolelta. Maalia levitetään kaksi kerrosta. Yksityiskohdat, kuten 
reunapuut maalataan valkoisella tai Tikkurilan sävy 603x Puutalot 
värikartasta.

Puuston raivausta ja harvennus 
Puusto merkittiin maastoon ja harvennettiin keväällä 2016. 

Hoidon jatkuvuus: 
Investointihanke sai rahoituksen ja hanke on toteutettu kesällä 
2016. Rakenteita tulee ylläpitää ja tarvittaessa maalata uudestaan, 
jos niitä on sotkettu graf�teilla. Hiekkarantaa ylläpidetään ja huo-
lehditaan, että ranta ei pääse nurmettumaan. Maavallikatsomon ja 
tien väliseltä puustoiselta alueelta harvennetaan vesakkoa sään-
nöllisesti ja täten ylläpidetään avoimet näkymät vesistöön ja ranta-
alueelle. Rantalentopallokentän hiekka hoidetaan vuosittain ja es-
tetään hiekan nurmettuminen. 

5 vuoden hoitosuunnitelma
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Luonnos 
Rannat kuntoon- hanke 14.4.2016
Etelä-Suomen MKN maisemapalvelut

Mittakaava 1:20

1250

SAJANIEMEN UIMARANTA 2017 2018 2019 2020 2021
Rakenteiden ylläpito
Hiekkarannan ylläpito
Vesakon harvennus maavallikatsomon 
ja tien väliseltä alueelta

x x x x x

Rantalentopallokentän ylläpito x x x x x
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Leikkaus

S A J A N I E M E N    M A A V A L L I K A T S O M O 

Maavallin lopullinen koko ja muoto määräytyvät olevien pinnanmuotojen ja
käytettävissä olevan täyttömaan määrän mukaan.

Kaltevuus huolehtii vallin pintavesien poisjohtamisesta. Niiden ei ole hyvä valua
suoraan rantalentopallokentälle. Pieni jiiri ohjaa vedet pois kentältä. 

Katsomovalli nurmetetaan. Verhouskerroksen paksuus nurmetusta varten on n. 100 mm. 

Maa-ainesta tarvitaan noin 250 kuutiota. 
Voidaan hyödyntää muualta alueelta kaivetut maamassat vallin aineksena.
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Rinne ja tie reunassa

Muotoillaan sopimaan olevaan maastoon

Pohjapiirros
Maaperäkartan mukaan alueen maalaji on hiesu. Tämä tulee huomioida maavallin perustamisessa. 
Maavallin korkeutta ei kasvatettu pohjamaan maalajin takia kovin korkeaksi. 

Luonnos 
Rannat kuntoon- hanke 14.4.2016
Etelä-Suomen MKN maisemapalvelut

MIttakaava 1:100

Työssä huomioidaan Infra 66-710136 ohjeita. RT 97-11169
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4 JÄRVENTAUSTA  
Lehtimäen venevalkama ja Leinon ranta

Kunnostustoimet: 
Puuston harvennus
Tiemaisemasta pellon ylitse aukeaa Järventaustan maisemassa harvinainen järvinäkymä. 
Puuston harvennuksella pidetään huoli, että järvi näkyy jatkossakin tielle. 
Lehtimäen venevalkamassa voidaan harventaa yksittäisiä puita. 

Hoidon jatkuvuus:
Rannan vesakon raivaaminen tulee suorittaa noin 3 vuoden välein.

Rakenteet: 
Pöytä-penkkiryhmä
Venerannassa on ollut pöytäpenkki-ryhmä, joka on varastettu. Tilalle suositellaan pöytä-
penkkiryhmää, jonka perustukset valetaan betoniin. 
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5 LÄYLIÄISTEN  
UIMARANTA

5 vuoden hoitosuunnitelma

Kunnostustoimet: 
Uimakopin maalaus 
Alueella on tehty ilkivaltaa töhrimällä rakenteita. Uimakop-
pi maalataan. Maalin sävy valitaan lähelle punamultamaalin 
sävyä Italianpunainen tai Faluninpunainen. Aitoa punamul-
tamaalia ei voi käyttää, koska uimakoppi on maalattu öljy- 
tai lateksipohjaisella maalilla. 

Pysäköinnin järjestely
Uimarannan yhteyteen tulisi osoittaa paremmin pysäköinti. 

Rakenteet: 
Nuotiopaikka 
Rannalle on muodostunut epävirallinen nuotiopaikka. Nuo-
tiopaikka kunnostetaan tuomalla alueelle kaivonrengas. 
Kaivonrengas kaivetaan maahan vähintään puoliväliin ja 
nuotioalueen maapohja vaihdetaan. Tilalle tuodaan soraa 
ja hiekkaa. Ympärille rakennetaan puiset penkit. 

Hoidon jatkuvuus:
Uimakopin ja nuotiopain rakenteiden kuntoa seurataan ja 
rakenteita kunnostetaan tarvittaessa. 

N U O T I O P A I K K A   K Y Y N I Ö N L A H T I 

0,8m

Pöllit, nuotiokehän korkeus noin 40cm
- pyöröhirsi, halkaisija n. 30-40cm

Liitoksissa loveukset ja kierretanko tai puutapit

1,5m

0,9m

Hirsipelkkalankku 
75 x 250-400 mm 6 kpl
pituus noin 2 m pitkiä 

Keitto- ja 
paistoteline
nuotiopaikalle

Kaivonrengas, 
kaivetaan puoliksi maan sisään.
Ympäriltä ja nuotion pohjalta poistetaan 
maa-aines ja korvataan se soralla ja hiekalla. 

Sovellettu Metsähallituksen mallia. 

Poratut reiät ja puutapit

Nuotiopaikan ympäristöä kannattaa
selkityttää ja uudistaa.

LÄYLIÄISTEN UIMARANTA 2017 2018 2019 2020 2021 tarvittaessa
Nuotiopaikan rakentaminen x

Uimakopin maalaus x
Rakenteiden ylläpito x
Pysäköinnin järjestely x
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Ei lukemalla uimaan opi,

veteen on mentävä! 

Hankkeen tavoitteena olleet toimintamallit saatiin käytäntöön.

Kiitokset Loppijärven asukkaille ja yhdistyksille. 




