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himosjamsaulkoilureitisto.com



Miksi työpaja?
Aikataulu:
17.30 Tilaisuuden avaus
17.35 Ulkoreittisuunnitelman tavoitteet
17.50 Käyttäjätarpeita ja erilaisia reittivaihtoehtoja – alustavia nostoja
18.00 Työpaja - Yhdessä työskentely
19.10 Keskustelu
19.25 Miten työ jatkuu
19.30  Tilaisuus päättyy

Tervetuloa



Jämsän kaupunki
• Antti Mäkinen, projektivastaava
• Teijo Taipale, maankäyttöinsinööri
• Salia Binaud, matkailuasiantuntija, viestintä
• Mia Järvinen, kaupungin puutarhuri
• Ulla Haggren, matkailu- ja markkinointijohtaja

WSP Finland, suunnitteluryhmä:
• Eelis Rankka, projektipäällikkö
• Susanna Harvio, matkailu ja vuorovaikutus
• Ville-Pekka Lappalainen, pääsuunnittelija
• Ari Kujala, graafikko

Henkilöesittelyt



• Merkitty ja opastettu laaja polkureitistö
• Kuntalaiset, palvelut, tapahtumat ja

matkailu

Hankkeen tavoitteet



• Monipuolistaa alueen ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia
• Madaltaa kynnystä lähteä luontoon
• Laatu, jatkuvuus, saavutettavuus, turvallisuus
• Matkailun ja palveluiden kehittäminen, osa kehittämissuunnitelmaa
• Tukee paikallista elinkeinoa
• Minimoidaan haitat maa- ja metsätaloudelle

Miksi?



• Jokamiehen oikeudet eivät riitä
• Ulkoilureittitoimitus (Maanmittauslaitos)
• ELY-keskuksen vahvistamalla päätöksellä
• Voimassa olevan yleis- tai asemankaavan perusteella
• Sopimusmenettelyllä

Miten?



• Kävely, juoksu, maastopyöräily
• Polttomoottoriton liikkuminen
• Sähköpyörät sallittuja
• Ei hevosia

Kenelle?



Hankkeen aikataulu
11/2021 - 10/2022

2021

MAANMITTAUSLAITOKSEN
ULKOILUREITTITOIMITUS

ULKOILUREITTISUUNNITELMA
ELY-KESKUKSEEN

SUUNNITTELU

RAKENTAMINEN

20242022 2023

11/2022 - 12/2022

1/2023 - 5/2023

5/2023 -



Kohteet



· Ulkoilureitistö pohjautuu nykyisiin polkuihin. Lisäksi reitti tulee kulkemaan sorateitä sekä pyöräteitä niiltä
osin, kun nykyisiä polkuja ei ole tai niitä ei ole järkevä rakentaa.

· Luontoa muokataan mahdollisimman vähän

· Reitille oltava selkeä tarve, reitti on vetovoimainen

· Reitistö on turvallinen

Ohjaavat periaatteet:



• Eri käyttäjäryhmien tarpeet
• Käyttäjäprofiilit
• Reitin pituus, korkeuserot, alustan haastavuus
• Oheispalvelut
• Opastuksen tarpeet

• Muu polkuverkosto, rinnakkaiset reitit

• Asutustiheys

• Asetu toisen asemaan

Käyttäjätarpeita ja erilaisia reittivaihtoehtoja –
alustavia nostoja



Reitistön käyttäjäprofiilit:

Paikallinen
luontoliikkuja

Ulkomaalainen
matkailija

Kotimainen
matkailija

Kuntoilija lapsiperheet



Reitit



• Ohjeet ja aikataulu
• N. 20min per ryhmä

• Teemat pienryhmille
• Opastus
• Reitit
• Palvelut

• Vinkkejä
• Ajattele suuresti, ikään kuin rajoituksia ei olisi
• Mitkä asiat sinulle ovat jääneet mieleen muista luonto- ja retkikohteista (+/-)

Työpaja - osio



Keskustelua



• Karttakysely, auki tammikuun loppuun asti
• Maaliskuu -22, vaihtoehtojen kommentointi ja kysely

Miten hanke jatkuu?

Palaute ja yhteydenotot:
Antti Mäkinen
antti.makinen@jamsa.fi

p. 040 756 1240

himosjamsaulkoilureitisto.com


