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1 JOHDANTO
Työn tavoitteena on laatia Pornaisten kuntaan, Kotojärven virkistysalueen yleissuunnitel-
man päivitys. Kotojärven virkistysalueelle on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2007, ja
useat silloin suunnitellut toiminnot ovat toteutettu. Osa aktiviteeteistä on kuitenkin jäänyt
joko toteuttamatta, tai on jo kunnostuksen tarpeessa.

Ennen yleissuunnitelman päivityksen laadintaa kartoitettiin yhteistyössä kunnan viranhalti-
joiden kanssa tällä hetkellä tarpeellisiksi ja ajankohtaisiksi koetut kehittämistarpeet. Se to-
teutettiin osallistamalla kuntalaisia ja muita intressi- ja sidosryhmiä.

2 PERUSTIEDOT

2.1 Alueen sijainti

Pornaisten kunta sijaitsee Uudellamaalla. Sen väkiluku on 5139 (30.6.2017). Kunnan ko-
konaispinta-ala on 150,11 km2, josta maapinta-alaa 146,53 km2 ja vesipinta-alaa 3,58
km2. Järvien rantaviivan pituus on 12,5 km.

Yleissuunnitelman päivitys laaditaan kotojärven virkistysalueelle, joka sijaitsee Pornaisten
kunnassa, Laukkosken kylässä. Virkistysalueen pinta-ala on 61.17 hehtaaria. Suunnittelu-
aluetta rajaa etelässä Kotojärvi, koillisessa Vähä-Laukkoskentie ja itäpuolella Helsingintie.

Kuva 1. Alueen sijainti opaskartalla. Kuva 2. Ote yleiskaavasta.

2.2 Alueen nykytilanne

Kotojärven virkistysalue on kuntalaisten käytössä ympäri vuoden. Alueen tärkein elementti
on aluetta kiertävä purupintainen kuntorata, joka on paikoin varsin jyrkkäpiirteinen. Talvisin
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se toimii hiihtolatuna. Kuntorata on paikoin kunnostuksen tarpeessa, sillä juurakot ovat al-
kaneet tulla rakennekerrosten alta esiin. Paikoin väylällä on myös lammikoituvia kohtia.
Alueen valaistus ja viitoitus koetaan myös riittämättömäksi.

Kuva 3. ja 4. Kuntorata etenee kumpuilevassa maastossa.

Kuntoradan varressa sijaitsevat rummut ovat paikoin puhdistamisen tarpeessa. Tästä
syystä vesi lammikoituu väylän kummallekin puolelle. Voisi olla tarpeen ohjata hulevesiä
esimerkiksi hulevesialtaisiin, joiden reunalle voitaisiin istuttaa kostean paikan kasveja.

Kuva 5. Hulevedet kerääntyvät lammikoihin kuntoradan molemmin puolin.

Vähälaukkoskentieltä suunnittelualueelle saavuttaessa, voi kulkuneuvonsa jättää parkki-
paikalle, joka kaipaa laajennusta. Lähellä parkkipaikkaa sijaitsee ulkokuntoilupaikka, jonka
kuntoiluvälineet ovat osin uusittu, osin uusimisen tarpeessa. Välineiden määrää voitaisiin
myös lisätä.
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Kuva 6. Nykyinen ulkokuntoilualue.

Alueen luoteisosassa on pulkkamäki, joka on kuntalaisten suosima. Mäen kuntoradan puo-
leiseen reunaan on todettu olevan tarpeen rakentaa vastapenger. Mikäli se varustettaisi
vielä muutamalla reilillä, voitaisiin mäkeä käyttää pulkkailun ohella lautailuun. Pulkkamäen
lähellä sijaitsee laavu, jonka ohessa on nuotiopaikka.

Kuvat 7. ja 8. Pulkkamäki sijaitsee kuntoradan vieressä.

Kuva 9. Laavu. Kuva 10. Kuntoportaiden suunniteltu sijaintipaikka.
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Kotojärven rannalla sijaitsee hyvin suosittu uimaranta. Talvella se on avantouimareiden
käytössä, vaikka rannan pukeutumisrakennuksessa ei saunaa tai suihkutiloja olekaan. Alu-
eella on lisäksi wc-rakennus, beachvolley-kenttä, huonokuntoinen grillipaikka ja pieni leik-
kialue, jonka välineinä on suurikokoinen keinu sekä kiipeilyteline. Uimarannalla on hyvä-
kuntoinen uimalaituri, jonka yhteydessä järjestetään uimakoulutoimintaa, sekä kauempana
rannasta uimalautta. Uimarannasta hieman itään säilytetään veneitä, joille tämän hank-
keen puitteissa tulee kehittää kelvollisempia olosuhteita.

Kuva 11. Kotojärven uimaranta

Uimarannan parkkialue on koettu liian jäsentymättömäksi. Vaikka tilaa on melko paljon,
parkkeeraavat ihmeiset autonsa sen verran epäjärjestykseen, että tilan koetaan loppuvan
kesken. Parkkialueen yhteydessä on peltoalue, joka on tällä hetkellä vuokrattu viljelykäyt-
töön. Talvisin siihen tehdään tasainen hiihtolatu.

3 SUUNNITTELUN VAIHEET JA SUUNNITELMAN TAVOITTEET

3.1 Suunnittelun vaiheet

3.1.1 Suunnittelun osallistaminen

Pornaisten Kotojärven virkistysalueen ensisijaisen tavoitteen, olla vapaa-ajan lähiliikunta-
paikka, mukaan on varsin luontevaa, että suunnitteluun otetaan mukaan lähialueen asuk-
kaat. Osallistava ja vuorovaikutteinen suunnittelu tuottaa parhaimman tuloksen eli sellai-
sen virkistäytymisen alueen, jolla toteutuu asukkaiden vapaa-ajan tavoitteet. Suunnittelu-
työhön haluttiin osallistuvan tiiviisti kaiken ikäisiä kuntalaisia, seuratoimijoita ja yhdistyk-
siä.
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3.1.2 Kysely

Suunnittelun alkuvaiheessa järjestettiin nettipohjainen kysely alueen käyttäjille. Käyttäjiltä
haluttiin kerätä ajatuksia ja ideoita alueen kehittämistarpeista. Vastauslinkki oli näkyvillä
kunnan nettisivuilla, minkä lisäksi sitä jaettiin esim. koululaisten vanhemmille. Vastausai-
kaa oli 16.5.-1.6.2018.

Kyselyyn saatiin vastauksia runsaasti, yhteensä 253 kappaletta. Vastauksista saatiin hy-
viä ideoita suunnitelmatyöhön.

Vastaajat käyttivät suunnittelualuetta osa useamman kerran viikossa, osa harvemmin.
Käyttö saattoi myös painottua vuodenaikojen mukaan. Alueen nykytilannetta pidettiin
kohtalaisen hyvänä, mutta toki kehitettävääkin löytyi.

3.1.3 Työpaja

Pornaisten Kotojärven avoimeen keskustelupajaan 29.5.2018 saapui erikoisen niukasti
alueenasukkaita, mutta tässä huomattiin taas sanonnan ”Ei se määrä vaan laatu” osuvan
oikeaan.

Asukkaat laativat ensin vapaan suunnitelman siitä mitä erilaisilla pinnoilla Kotojärven vir-
kistysalueella tulisi voida harrastaa. Pintamateriaaleina oli hiekka, nurmikko, metsä ja as-
falttia. Asukkaita pyydettiin kuvailemaan myös se, että kuka tekee mitä ja miksi edellä
mainituilla pinnoilla.

Kuva 12. Ensimmäinen lämmittelytehtävä.

Harava-kyselyn vastauksista ja konsultin ajatuksista oli tilaan asetettu erilaisia ideajulis-
teita, joita osallistujia pyydettiin kommentoimaan avoimesti. Kolmantena osallistamisen
menetelmänä oli arvottaa suunnitelman lähtökohdiksi esitetyt ideajulisteet. Arvottaminen
tehtiin äänestämällä mikä ehdotuksista tulisi toteuttaa Kotojärvellä ehdottomasti, mikä
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olisi mukavaa puuhaa, mihin voisi osallistua ja nostamalla esiin myös sen turhan idean,
jota ei alueelle tarvita.

Kuva 13. Toinen tehtävä.

3.1.4 Osallistamisen tulokset

Harava-kyselyn ja työpajan tulokset olivat varsin yhteneväisiä. Reittejä ja opastusta, kun-
toilualuetta, leikkipuistoa, laituria sekä mm. paikoitusaluetta toivottiin säilytettäväksi ja ke-
hitettäväksi. Uusista toiminnoista reittien lisäksi mm. kuntoiluportaat sekä uimarannan so-
siaalitilojen parantaminen nousivat esille. Vastauksissa tuotiin esille myös mm. kunnossa-
pidon merkitystä.

3.2 Suunnitelman tavoitteet

Suunnitelman tavoitteina on löytää kuntalaisten kanssa yhteistyössä tärkeimmät kehitys-
kohteet ja -tarpeet. Yleissuunnitelmasta laaditaan pidemmän aikavälin aiesuunnitelma,
jonka puitteissa suurempiakin hankkeita voidaan toteuttaa. Samalla se kartoittaa pienem-
mät tarpeet, jotka voidaan toteuttaa esimerkiksi talkoovoimin tai harrastajien toimesta.

Tärkeitä tavoitteita on huomioida eri ryhmien mahdollisuudet ulkoiluun, virkistäytymiseen
ja luontokokemuksiin. Siksi erityisenä tavoitteena on huomioida esteetön liikkuminen alu-
eella.
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4 SUUNNITELMAN SISÄLTÖ

4.1 Alueen toiminnot

4.1.1 Kuntorata

Kuntorataa voisi luonnehtia alueen selkärangaksi, jonka ympärille muut toiminnot nivoutu-
vat. Talvisin se muutetaan hiihtoladuksi. Hiihtoladuksi radan pituuskaltevuus on suuri, jo-
ten siihen on tehty jyrkät kohdat ohittavia oikoreittejä. Käyttäjien jättämien kommenttien
mukaan rata lätäköityy ja muuttuu paikoin mutaiseksi. Myös puiden juurakoita on paikoin
näkyvissä. Oletettavasti rataa perustettaessa ei ole tehty riittäviä perustuksia. Tarpeen
mukaan rakennekerroksia lisätään ja uusitaan katekerros koko radalle.

Osallistamisen puitteissa on käynyt ilmi, että hiihdon rinnalle toivotaan muitakin talvisia
ulkoilumahdollisuuksia. Niitä on pyritty ratkomaan suunnittelemalla riittävän etäälle la-
dusta talvikävelyreitti, joka soveltuu myös koirien ulkoilutukseen. Koiria ja niiden ulkoilut-
tajia varten sijoitetaan molempien parkkipaikkojen läheisyyteen koirankakkojen keräämi-
seen tarkoitetut jäteastiat sekä koirankakkapusseja. Ulkoiluttajia kannustetaan korjaa-
maan jätteet.

Metsänhoidollisia toimenpiteitä, kuten vesakon raivausta voidaan toteuttaa myös talkoo-
työnä. Se voidaan sitoa esimerkiksi mukavaan ulkoilutapahtumaan.

Kuntorata uusitaan tarvittavissa paikoissa. Tällöin toimenpiteenä on poistaa nykyistä pin-
taa 200 mm ja rakentaa pinta seuraavin rakennekerroksin:

hakekerros 30 mm

sorakerros # 0-16 40 mm

murskekerros # 0-32 200 mm

4.1.2 Luontopolku

Suunnittelualueen eteläosaan, uimarannan parkkipaikan läheisyyteen suunniteltiin luonto-
polku, jonka pituus on noin 1 km. Luontopolun tarkoituksena on esitellä alueen luontokoh-
teita, historiaa, taruja tai geologiaa infotaulujen avulla. Kohteiden ei tarvitse olla isoja, se
voi olla alueelle luontainen kasvi, suuri jääkauden tuoma kivi tai komea muurahaiskeko.
Tarkoituksen on tarjota luontoelämyksiä kaikille, eli polusta rakennetaan esteetön. Polun
tulee olla tiivistä kivituhkaa ja sen leveyden vähintään 2 m. Väylän pituuskaltevuus saa
olla maksimissaan 5 % ja sivukaltevuus 2 %. Luontopolku valaistaan ja merkitään pyörä-
tuolisymbolein.
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Luontopolun rakennekerrokset:

kulutuskerros kivituhka 50 mm

kiilauskerros murske # 0-16 50 mm

kantava kerros murske # 0-32 200 mm

4.1.3 Maastopyöräilyreitit

Pyöräily metsässä ja poluilla kasvattaa jatkuvasti suosiotaan. Se on usein omatoimista
lähiulkoilua yksin tai pienellä porukalla. Myös Kotojärven ympäristössä liikkuu innokkaita
maastopyöräilijöitä sekä leveärenkaisilla pyörillä varustettuja ”läskipyöräilijöitä” Harrasta-
jat ovat keränneet gps-dataa käyttämistään polkureiteistä. Reitit kulkevat osittain suunnit-
telualueen kautta ja merkitään suunnitelmaan. Eri vaativuustason maastopyöräilyreiteille
onkin tilausta. Pyöräilyyn soveltuvat polut eivät juuri vaadi toimenpiteitä, sillä ne suunnitel-
laan olemassa olevia polkuja ja kulkureittejä pitkin. Verkostot ja yhdysreitit monipuolista-
vat pyöräilyn mahdollisuuksia. Maastopyöräreiteillä saa olla esteitä, paikoin niitä jopa ra-
kennetaan, mutta säilytetään mahdollisuus kiertää este. Paikoin voi olla tarvetta karsia
tielle kaatuneita puita, liian tiheää risukkoa tai sorastaa lammikoituvia kohtia. Talvisin reit-
tipohja voidaan tiivistää moottorikelkalla lumisateen jälkeen. Reittiopasteet toki helpotta-
vat suunnistamista niin kesällä kuin talvella.

4.1.4 Uimarannan parannus

Uimarannan palveluita halutaan parantaa. Tehtäviä toimenpiteitä ovat saunan ja suihkuti-
lojen rakentaminen. Nykyisen pukukoppirakennuksen muutosta saunatiloiksi tulee tutkia,
samoin kuin kokonaan uuden rakennuksen rakentamista. Tiloissa tulisi edelleen voida pi-
tää kesäkioskia ja mahdollisesti laajentaa toimintaa välinevuokraukseen.

Uimarannan hiekka-aluetta laajennetaan ja leikkialueen varustusta lisätään. Nykyinen
grillauspaikka uusitaan ja sen ympärille asennetaan puupenkit. Uimalaituri varustetaan
toisilla uimatikkailla.  Toinen ulkokuntoilualue sijoitetaan uimarannalle.

Soutuveneitä varten rakennetaan rantaan laituri noin kymmenelle veneelle. Rantakasvilli-
suutta perataan ja kaadetaan venevalkaman ja uimarannan väliltä ja rantaa siistitään
muutenkin. Hyväkuntoiset yksilöt säästetään. Laiturin itäpuolelle tehdään luiska, jota pit-
kin veneet voi laskea veteen. Alueen itäpuolella mahdollistetaan kuitenkin veneiden kiin-
nitys puihin ja vetäminen maalle.

4.1.5 Pulkkamäen vastapenger

Nykyiseen pulkkamäkeen on koettu tarpeelliseksi rakentaa vastapenger, joka estää pulk-
kailijoiden liukumisen liian pitkälle hiihtoladulle. Vastapenkereeseen voitaisiin sijoittaa
muutamia reilejä, jolloin aluetta voitaisiin käyttää myös lumilautailun opetteluun.
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4.1.6 Kuntoportaat

Kuntoportaat sijoitettiin siten, että ne kipuavat luonnollista rinnettä ylöspäin. Portaat jaet-
tiin kahteen osaan, jotka kummatkin ovat 60 m pitkiä ja 2,2 m leveitä. Nousu on kummas-
sakin noin 12 m. Askelmia muodostuu yhteensä 180 kpl. Ainakin toiselle puolen tulee
asentaa kaide. Uudelta kävelypolulta nousevat portaat ovat suorat, joten niissä voi juosta
ja hikoilla kunnolla. Jatko-osa nousee kallionjyrkännettä pitkin laavulle ja on jaoteltu muu-
tamalla levähdystasolla. Kuntoportaiden etenemä on 60 cm ja nousu 10-12 cm. Tällöin
portaat soveltuvat aloittavallekin kuntoilijalle.

4.1.7 Paikoitusalueet

Paikoitusalueita alueella on tällä hetkellä kaksi. Kumpikin on laajennuksen tarpeessa.
Vähälaukkoskentien läheistä parkkipaikkaa muotoiltiin uuteen uskoon ja jaettiin se kahtia,
toiseen parkkipaikkaan mahtuu 9 ja toiseen 5 ajoneuvoa. Uimarannan parkkipaikka niin
ikään jäsenneltiin uudestaan, jotta autot olisi helpompi sijoittaa tiiviiseen järjestykseen.
Paikkoja sinne muodostui 38 kpl. Lisäksi suunniteltiin pieni parkkipaikka Helsingintieltä
alueelle saapuville. Sinne paikkoja suunniteltiin 8 kpl. Kaikki parkkipaikat katetaan kivituh-
kalla.

4.1.8 Hulevesialtaat /kosteikot

Kuntoradan alittavat rummut ovat paikoitellen puhdistuksen tarpeessa. Lisäksi on tutkit-
tava pitääkö niitä lisätä. Paikoitellen hulevedet voidaan ohjata perustettavaan hulevesial-
taaseen tai kosteikkoon. Ne lisäävät alueen monimuotoisuutta ja sijoitettaessa kuntora-
dan varteen lisäävät mielenkiintoisia teemoja alueelle. Kosteikkoon voidaan istuttaa muu-
tamia taimia esimerkiksi leveäosmankäämiä, rantakukkaa tai keltakurjenmiekkaa.

4.1.9 Pumptrack-rata

Pumptrack-rataa on kuntaan kaivattu pidemmän aikaa. Se soveltuu monenlaiseen liikun-
taan bmx-pyörille, maastopyörille, skeittaajille ja potkulautailijoille (eli skuuttaajille). Rata
kerää monen ikäisiä harrastajia ja se kehittääkin hyvin tasapainoa, jalkavoimia sekä mo-
torisia taitoja. Pumptrackrata sijoitettiin alueen pohjoispuolelle, ulkokuntoilualueen lähei-
syyteen. Radasta suunniteltiin monipuolinen kokonaisuus maastoa muotoilemalla kumpa-
reille. Radan pintamateriaalivaihtoehtoina ovat kivituhka tai asfaltti. Radan ideaalipituus
on 350-400 m ja paras ajettavuus saavutetaan, kun koko rata laskee hieman lähdöstä
maaliin. Radan leveys vaihtelee 1,5-4m:n välillä ja kumpujen korkeudet vaihtelevat 40-80
cm välillä. Mopojen pääsy alueelle pyritään estämään rakenteellisin ratkaisuin.

4.1.10 Kuntoilualueet

Alueen pohjoispuolella sijaitsee ulkokuntoilualue, jonka välinevalikoimaa uudistetaan ja
parannetaan. Koettiin tarpeelliseksi perustaa toinenkin kuntoilupiste, jotta kävely- tai juok-
sulenkkiä voi jaksottaa lihaskuntoaliikkeitä tekemällä. Toinen kuntoilupiste sijoitettiin ui-
marannan yhteyteen.
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4.1.11 Viitoitus ja valaistus

Alueen valaisimet ovat paikoin vanhentuneet tai palaneet. Vanhat valaisimet uusitaan,
samoin kuin palaneet polttimot vaihdetaan uusiin. reittien lähtöpisteisiin ja uimarannalle
sijoitetaan opastaulut, johon voidaan reitin ohella kirjata alueen muita toimintoja ja hy-
väksi todettuja sääntöjä tai käytäntöjä. Opastaulut kantavat päävastuun reitin valinnan
suhteen käyttäjälle. Se millaisia viittoja tai reittimerkintöjä seuraamalla kävijä pysyy valit-
semallaan reitillä, ilmenee opastaulusta. Taulujen lisäksi reitti merkitään viitoituksella ja
reittimerkinnöillä. Niistä ilmenee matkan eteneminen sopivin välimatkoin.

4.1.12 Alueen talvikäyttö

Suunnittelualueella on jo nykyisellään paljon talvikäyttöä monipuolisten hiihtomahdolli-
suuksien vuoksi, lisäksi alueella on suosittu pulkkamäki. Kävelijät ja koiranulkoiluttajat
ovat kuitenkin kaivanneet myös mahdollisuutta ulkoilla alueella, joten heitä varten raken-
netaan erillinen ulkoilureitti riittävän etäälle hiihtoladusta, jotta hiihtäjien ja ulkoiluttajien
kesken ei pääse syntymään vaaratilanteita. Myös valaistua luontopolkua voi käyttää tal-
vella liikkumiseen. Virkistysalueen itäpuolella sijaitsee peltoalue, johon talvisin tehdään
tasaisen maan hiihtolenkki. Lisäksi alueen reunaan on suunniteltu hiihtoharava. Ne sovel-
tuvat erinomaisesti hiihtoharjoituksiin.

Toinen uusi toiminto alueella on Kotojärven jäälle aurattava matkaluistelurinki. Laji on yhä
suositumpi talvikuntoilulaji, jossa kuntoilun lisäksi voi nauttia kauniista maisemista. Reitin
ylläpitäjä tietysti huolehtii, että jääpeite on riittävän paksu ja informoi käyttäjiä. Luistelurei-
tin lähtöpisteenä toimii uimaranta, jossa sijaitsee niin ikään talvikäyttöinen grillauspaikka
penkkeineen. Pukukopeissa voi vaihtaa luistimet jalkaan.

5 ALUEEN JATKOSUUNNITTELU
Alueen suunnittelua jatketaan laatimalla rakennussuunnitelmat joko koko alueesta tai to-
teuttamisjärjestyksessä paloittain.

Turku, 2. lokakuuta 2018

Sweco Ympäristö Oy

Jenni Tuuli
Suunnittelija

Miljöösuunnittelija (AMK), Insinööri (AMK)
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