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Paikalla järjestäjistä olivat vuorovaikutussuunnittelija Juuso Heinämäki, suunnitteluinsinööri Inka Salo ja 
Päijät-Hämeen liitolta suunnittelija Tiina Riikonen. Asukkaita kävelylle osallistui yhdeksän, joista kaikki 
asuivat lähiympäristössä. Ilahduttavaa oli se, että paikalla oli edustettuna monenlaisia käyttäjäryhmiä, 
kuten kävelijät, koiranulkoiluttajat, polkujuoksijat ja hiihtäjät. 

Turranlammin maastokävelyllä tutustuttiin alustavasti suunniteltuun ulkoilupolkuun ja kysyttiin paikallisilta 
kehitysideoita ja nimiehdotuksia. Turranlammen retkipolku oli yksi vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin 
voittajaideoista, ja polun kehittämiseen on varattu 2000 euroa. Kehittäminen tehdään kahdessa vaiheessa, 
joista jälkimmäisessä merkitty polku valmistuisi kulkemaan koko lammen ympäri. Polulle suunnitellaan 
opastettua käyntiä kahdesta suunnasta, eli Rakokiven urheilukeskuksen kautta, sekä Metsänhengentien ja 
Röllinkujan risteyksestä, jolloin merkattu polku lähiluontoon olisi lähellä eri asuinalueita.  

Turranlammi on luonnonkaunis. Rantapoluilta ja korkeilta rantakallioilta avautuu näkymät lammelle. 
Osallistuneille asukkaille alue oli jo melko tuttu, sillä maastosta löytyi vuosikymmeniä vanhoja polkuja. 
Rantakalliolla on aikoinaan ollut rakennettu tulentekopaikka. Nykyisin ympäristössä on vain useita 
luvattomia nuotionpohjia. Lampi on myös ollut joidenkin asukkaiden uimapaikkana. Reitin välittömässä 
läheisyydessä ei ole asukkaita, joiden elämä häiriintyisi merkityn reitin aiheuttamasta lisääntyvästä 
kävijämäärästä. 

Asukkaat ehdottivat erilaisia tulosuuntia, joko alempaa notkosta tai ylempää lähempänä asuinalueita. 
Näissä molemmissa joudutaan ylittämään useita latuja. Kartan perusteella nämä vaihtoehdot menevät 
jyrkempään maastoon tai uutta polkua pitäisi rakentaa enemmän ja reitillä olisi myös risteäviä latuja.  

Maastosta löytyy vanhoja polkujuoksukilpailujen ja suunnistuksen maastomerkintöjä. Myös jotkut 
paikalliset aktiivimaastopyöräilijät käyttävät alueen polkuja. 

Haasteiksi tunnistettiin talvella hiihtäjien ja kävelijöiden intressien yhteensovittaminen. Turranlammi jää 
latuverkoston keskelle, joten talvisin alueelle on ollut hankala päästä jalkaisin. Vanhan polkureitin pohjalta 
suunniteltu merkattava retkeilypolku risteäisi muutamassa kohdassa leveämpien ulkoilureittien kanssa. 
Ulkoilureiteillä on talvisin hiihtoladut. Esimerkiksi reitin pohjoispuolella, kosteikon reunassa, on tiukka 
mutka, joka saattaa muodostua vaaralliseksi, mikäli jalankulku on aivan hiihtolatujen vieressä. Ratkaisuksi 
ehdotettiin, että ladut ajettaisiin siten, että reunaan jäisi myös tilaa kävelylle. Mikäli tämänlaiset ratkaisut 
eivät tuota riittävän hyvää tulosta, reittiä voi myös leventää, jos polun toteutukseen saadaan lisärahoitusta. 
Tällöin molemmat käyttäjäryhmät mahtuvat paremmin mukaan. Myös reitin alkupäässä lähellä 
urheilukeskusta, saattaa olla hankaluuksia yhdistää hiihtäjien ja kävelijöiden tarpeet. Alueen 
yleistavoitteena kuitenkin on mahdollistaa ulkoilu jalan myös talviaikaan, että asutuksen läheinen 
monimuotoinen luontoalue ei olisi talvisin vain hiihtäjien käytössä. 

Toinen pohdintaa herättänyt asia oli reitillä sijaitsevat jyrkät ja kallioiset kohdat. Niihin on tarkoituksena 
suunnitella kiertoreittejä polkujen jyrkkyyden loiventamiseksi. Mikäli alueelle saadaan lisärahoitusta, 
myöhemmissä rakennusvaiheissa olisi myös mahdollista tehdä reitille turvakaiteita tai vastaavia rakenteita. 

Tulipaikkaa toivottiin alueelle, mutta sen tuomat lieveilmiöt ymmärrettiin hyvin. 

Yleisesti ottaen suunnittelijoiden ja asukkaiden näkemykset reitin kehittämisestä ja sijainnista olivat varsin 
yhteneväiset, joten reitin kehittäminen jatkuu loppuvuonna hyvässä hengessä. Asukkailta kysyttiin reitille 
nimeä ja muita kehitysehdotuksia myös sähköisesti. 
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