
DIGITRAIL ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 
TAMMELA



TAMMELAN SININEN REITTI 4 KM

Tammelan sininen reitti alkaa Hämeen luontokeskuksen pihalta. Polun alku on melko 

leveä, mutta sen alussa on heti jyrkkä ylämäki, jota seuraa jyrkkä alamäki. Tämän jälkeen 

alkaa hankalakulkuisempi maasto. Alussa on kapeat pitkospuut, joiden jälkeen reitti 

jatkuu kapeana polkuna jylhän ja luonnontilassa olevan metsän läpi Ruostejärven 

rantaan. Kapea salmi ylitetään naruilla vedettävällä lossilla, joka ei sovellu 

liikuntarajoitteiselle. Vastarannalla pitkospuut vievät niemen kärkeen, jossa on laavu, 

nuotio, ja levähdyspaikka. Reitti kulkee samaa polkua pitkin jonkin matkaa takaisin. Reitti 

erkanee vasemmalle, ja kulkee takaisin Hämeen Luontokeskukselle toista kautta. Polku 

on osittain leveä ja helppokulkuinen, lukuun ottamatta yksiä pitkospuita. Reitin lopussa 

on uimalaituri sekä puuceet. Inva-WC sijaitsee Luontokeskuksen kahviossa.
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Jyrkkä mäki, kaltevuus n.30%

Pitkospuut kapeat vain 80 cm

Jyrkkä mäki, kaltevuus n.20%

Reitti kivikkoista

Reitti juurakkoista

Polku kapeaa (50cm) ja erittäin 

hankalakulkuista

Jyrkkä mäki, kaltevuus n.35%

Puu kaatunut polulle

Kapea puron ylittävä silta, 

siltapuiden välinen rako 4cm

Narulossi, pääsy lossiin erittäin 

hankalaa

Pitkospuut todella kapeat 

n.30cm, puiden välinen rako 

4cm

Jyrkkä mäki, kaltevuus 25%

Pitkospuut hyväkuntoiset 

(mutta leveys vain 80cm, ja rako 

1.5cm)

Kohta, jossa pääsee pyörätuolilla



MITÄ HYVÄÄ

• Parkkipaikka

• Parkkipaikka tilava 

ja paikoitus selkeä

• Myös linja-

autoparkki löytyy

Pitkospuut tasaiset ja hyväkuntoiset Alkumatka (Luontokeskuksen lähiympäristö) on

hyvää, leveää ja helppokulkuista polkua n. 190cm



MITÄ HUONOA 1/2

• Parkkipaikka

• Invapaikoitus epäselvä 

• Yksi narukyltti ohjasi invapaikalle, mutta 

varsinaista parkkiruutua ei löytynyt

• Lähtöpaikka

• Parkkipaikalta epäselvä opastus reitille

• Lähtöpaikalla selkeä kartta puuttuu

• Reittien värit eri kuin Digitrail-palvelussa



MITÄ HUONOA 2/2

• Polut

• Luontokeskukselta kauemmas mentäessä 
polku kapenee ja muuttuu 
hankalakulkuiseksi

• Pääosin kapeaa ja juurakkoista sekä 
kivikkoista

• Pitkospuut

• Pitkospuut ajoittain erittäin kapeita 40-80cm

• Pitkospuiden välinen rako liian suuri (paikoin 
jopa 3-4cm)

• Maasto

• Reitillä paljon jyrkkiä noin 30 prosenttia 
kaltevia ylä- ja alamäkiä



ESTEETTÖMYYS 1/2

• Reitillä polulle kaatuneita puita

• Reitillä pitkospuiden alkaessa ja 
päättyessä paikoin korkeita 
kynnyksiä (noin 7cm)• Lossiin ei pääse ilman reilun 

puolen metrin harppausta tai 

loikkaa

• Lossissa kaiteet molemmin 

puolin, penkki, pelastusrengas 

sekä hyvät käyttöohjeet



ESTEETTÖMYYS 2/2

• Levähdyspaikat (penkit) reitillä 

harvassa

• Niemen kärjessä ja reitin lopussa 

nuotiollinen laavu

• WC:t ainoastaan reitin lopussa

• Inva-WC on kahvilassa

• Kahvilaan on esteetön pääsy



ESTEETTÖMYYDEN KRITEERIT

• Esteettömän kulkureitin sallittu pituuskaltevuus on 5-8%

Reitiltä löytyi 20-35% kaltevuuksia

• Polkujen standardeiden mukainen leveys min. 1,5m

Osa poluista oli alle 50cm levyisiä

• Pitkospuiden leveyden tulisi olla 1,3m ja puiden välinen rako 0,5cm

Pitkospuut olivat kapeimmillaan vain 30cm

Puiden välinen rako oli leveimmillään 4cm 



PARANNUSEHDOTUKSIA

Reittien merkinnät kuntoon (yhtenäiset värit Digitrailin kanssa)

Reiteille selkeämmät nuolet ja opasteet (metsässä paljon pieniä 
yksittäisiä polkuja, jotka eivät kuulu reiteille)

Juurakkoisia polkuja voisi tasoittaa (esim. sahanpurun avulla)

Invapaikka tulisi olla selkeämmässä helposti löydettävässä 
paikassa

Lossille pääsyä parannettava (ramppi/luiska)



LÄHTEET

Digitrail.fi

Invalidiliitto.fi

Kuvat : Jami Lehtinen


