
DigiTrail esteettömyyskartoitus 
LOPPI



Lopen sininen retkeilyreitti 3 km

Lopen sininen reitti lähtee Tauluntien varressa olevalta pysäköintialueelta. Reitti 
kulkee aluksi kapeaa polkua pitkin mäntymetsikön läpi Yli-Mylly –järven rantaan. 
Polku jatkuu notkoon, jossa on levähdystä varten tarkoitettu katettu nuotiopaikka, 
kaksi puuceeta sekä penkit ja pöytä. Polku nousee jyrkästi Iso-Melkutin –järven, 
sekä Yli-Mylly –järven välissä kulkevan harjun päälle, josta Polku jatkuu Iso-
Melkutin –järven rantaan. Rannassa reitti on kapea, sekä hankalakulkuinen. 
Rannassa reitti ylittää järveen laskevan puron kapeaa ja hataraa siltaa pitkin, jossa 
on kaide vaan toisella puolella. Polku nousee kalliolle, ja jatkuu leveänä, sekä 
helppokulkuisena loppumatkan, lukuun ottamatta yhtä kapeaa siltaa, josta puuttui 
kaiteet.



Sininen reitti, havaintoja
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Hankalakulkuinen reitti (Kapea 1 m ja juuria) 

Jyrkkä mäki 15%, tien leveys 2,5 m ja juuria

Katettu grillipaikka, puucee
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Kapea silta 30 cm, kaide vain toisella puolella, käsijohde 
hyvä
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H Tien leveys 2.3m, pystyisi mennä pyörätuolilla

I Silta, ilman kaiteita, vaarallinen
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J Mäki, pituuskaltevuus 8%, sivuttaiskaltevuus 12%

Soveltuu pyörätuolilla kulkemiseen avustajan kanssa

Sininen retkeilyreitti, havaintoja



MITÄ HYVÄÄ? • Hyvä levähdyspaikka

• Katettu nuotiopaikka, penkit, pöytä sekä puucee

• Reitti kulki osittain tasaisella tiellä

• Noin 3 kilometrin mittainen reitti tarjoaa retkeilijälle, 
lyhyestä matkastaan huolimatta, paljon erilaisia 
luonnonmaisemia.

• Harjumaisema

• Järvimaisema

• Purot

• Kalliot



MITÄ HUONOA?

• Parkkipaikka on hiekkapohjainen eikä sisällä 
invapaikkaa
• Hiekkapohja tekee parkkipaikasta 

hankalakulkuisen, esimerkiksi pyörätuolilla
• Reitti hankalakulkuista maastoa, paljon kantoja ja juuria 

edessä
• Opasteet huonot, eivätkä vastaa DigiTrailin värejä
• Levähdyspaikkoja vain katetulla nuotiopaikalla

• Avonuotiopaikoilla ei levähdyspaikan ominaisuuksia 
(esim. pöytää tai penkkejä)



ESTEETTÖMYYS

• Reitti ei sovellu pyörätuolilla kulkemiseen

• Kapeat reitit tekevät poluista myös hankalakulkuisen
• Reitillä paljon kiviä ja juuria, joka on vaarallista

• Reitin sillat eivät ole kovin turvallisia



Parannusehdotukset retkeilyreitille

Reittien merkinnät kuntoon (yhtenäiset värit Digitrailin kanssa)

Paremmat opasteet reitille parkkipaikalta

Reitin alussa voisi olla kartta, jossa kerrottaisiin, minkälaisia haasteita reitillä on (esim. 
hankalakulkuiset paikat kuten: kivikot, juurakot, pitkospuut, kapeat sillat, tms.)

Vaikka nämä ovat luontopolkuja, voisi isoimmat esteet siirtää reitiltä (kivet, juuret), jotta 
reitti soveltuisi paremmin liikuntarajoitteisille

Parkkipaikalle selkeä esteetön autopaikka

Reittien merkinnät kuntoon (yhtenäiset värit Digitrailin kanssa)

Paremmat opasteet reitille parkkipaikalta

Reitin alussa voisi olla kartta, jossa kerrottaisiin, minkälaisia haasteita reitillä on (esim. 
hankalakulkuiset paikat kuten: kivikot, juurakot, pitkospuut, kapeat sillat, tms.)

Vaikka nämä ovat luontopolkuja, voisi isoimmat esteet siirtää reitiltä (kivet, juuret), jotta 
reitti soveltuisi paremmin liikuntarajoitteisille

Parkkipaikalle selkeä invapaikka



Lopen punainen retkeilyreitti (7km)

Lopen punainen reitti lähtee Tauluntien varressa olevalta pysäköintialueelta. 
Reitti kulkee aluksi kapeaa polkua pitkin mäntymetsikön läpi Yli-Mylly –järven 
rantaan. Polku erkanee sinisestä reitistä jatkuen Iso-Melkutin rantaa pitkin 
kiertäen koko järven. Reitillä on useita hyvin jyrkkiä sekä sivukaltevia mäkiä. 
Jyrkimmillään jopa 56%. Noin reitin puolessa välissä on nuotiopaikka sekä 
sukeltajien laituri. Polku on hyvin kapea ja juurakkoinen suurelta osalta 
matkaa. 



Punainen retkeilyreitti, 
havaintoja
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Hankalakulkuinen reitti (kapea 1m, juuria)

Jyrkkä mäki kaltevuus 15%
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Jyrkkä mäki kaltevuus 26%
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kaide vain toisella 
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Nuotiopaikka

Sukeltajien laituri
Polku kapenee

Todella jyrkkä 44% 
kalteva mäki, paljon 
juuria

Polun kaltevuus 
23%, sivukaltevuus 
24%

Mutainen ja märkä 
kohta



Mitä hyvää?
• Sukellusharrastajien laiturilla on hyvät portaat sekä kaide 

veteen asti, joten siitä on helppoa mennä uimaan

• Reitiltä ei pääse eksymään kovin helposti, koska se kulkee 
lähes kokomatkan järven rantaa pitkin kiertäen sen kokonaan

• Punainen reitti kulkee, sinisen reitin tapaan, niinikään alueella, 
jossa on paljon erilaisia luonnonmaisemia

• Hyviä levähdyspaikkoja



Mitä huonoa?

• Opasteet merkitty väärin värein

• Reitillä levähdyspaikkoja melko vähäisesti, 
kun ottaa huomioon reitin pituuden (7km)

• Paljon juuria ja vaikeakulkuista maastoa

• Kapeat polut

• Erittäin jyrkkiä mäkiä (kaltevuudeltaan jopa 
56%)



Esteettömyys
Reitti ei sovellu liikuntarajoitteisille

• Haastavat olosuhteet ja jyrkät laskut ja nousut 
hankaloittavat reitillä kulkemista

• Polku kulkee osin sivuttain viertävässä harjun 
rinteessä, jossa on paljon irtosoraa (kts. kuva 
vierestä) 

• Polku on paikoin hyvin kapea esim. järven ja 
rinteen välissä (kts. kuva alta)



Parannusehdotuksia

Reittien merkinnät kuntoon (yhtenäiset värit Digitrailin
kanssa)

Siltojen turvallisuutta voitaisiin parantaa (kaiteet, ja 
käsijohteet molemmille puolille)

Levähdyspaikkoja voisi olla näin pitkällä reitillä 
enemmän

Karttaan merkinnät haastavista ja vaarallisista
kohdista



Lähteet:

Digitrail.fi

Invalidiliitto.fi

• Kuvat : Jami Lehtinen


