Liite 2. Vapaa-ajan ja maastopyöräilyn reittien kehittämistarpeet
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Nro Reitti/Kohde

Nykytilan huomiot

Toimenpide

Samuli
Kurikka
Paulaharjun polku

Opasteet kaipaavat uusimista

Opastuksen parantaminen

2

Ketunlenkin
luontopolku

Kurikka

Maasto uusittu (mm. kylttejä). Yksi kohta pitäisi linjata
uudelleen (menee katua jonkin matkaa) tai ainakin parantaa
opastusta. Heikkokuntoisia siltoja ja huonoksi menneitä
pitkospuita on kunnostettava (kohteet tunnistettu).
Pyöräilyseuraa on pyydetty avuksi korvausta vastaan.

Opastuksen parantaminen
Huonokuntoisten siltojen
ja pitkospuiden
korjaaminen

3

Urheilukentän
maasto/
Rantareitit

Kurikka

1

Alue

4

Käräjävuori

Kurikka

5

Nuijapolku &
Riihimäenkallio

Kurikka

Kävelijöiden suosiossa. Rantareitistä on tullut paljon kehuja
ja sille on toivottu jatkoa. Diplomityö laadittu jokirantapuiston
kehittämisestä.
Monelle tuntematonta aluetta, eikä tiedetä miten sinne
pääsee. Pitkämön leirintäalueelta olisi hyvät yhteydet
(suunniteltukin joskus). Nykyisin kuljetaan sillan kautta
(Moljakan alue), jossa hevosliikenteen vuoksi vaarallista.
Koskenrantaa pitkin voisi päästä alueelle
(maanomistuksista ei tietoa). Käräjävuorella on upeaa
reitistöä, mutta se vaatii opasteiden uusintaa ja parantelua.
Haasteena maanomistajien paljous.
Liikuntatoimi on maalannut reitit. Joitakin ongelmakohtia on,
mutta ei isoja.

Rantareitin kehittäminen

Reittien merkitseminen ja
laajentaminen/kehittämine
n Opastuksen
parantaminen

Karttojen uusiminen
Nuijapolun osalta

Nro Reitti/Kohde
6
7

8

9

Alue

Tuiskulan/
Kurikka
Panttilan lenkki
Keskusta - Kaistila
Kurikka
- Panttila
kuntorata/latu
Mäntylammen
Kurikka
ymäristö,
joenranta
Kolmostien
länsipuolen ladut

Latureitti
Tiilimurskantie10
PuskanmäkiKiuaskallio
Jalasjärvi11
Lamminjärvi

Nykytilan huomiot
Hyvin suosituksi reitiksi tunnistettu, ei erityisiä
kehittämistarpeita
Tarvitaan puruja lisää radalle, jotta se ei ole liukas ja olisi
mukavampi kävellä. Vaihtoehtoisesti purujen korvaaminen
kivituhkalla.

Toimenpide
Reitin kunnon
parantaminen

Mallunoja/Kivi-Mäntylänlampi -alueelta puuttuu reitti. Toimii Uuden reitin rakentaminen
talvella, mutta toivotaan reittiä myös kesälle.

Jalasjärvi

Kirkonkylän koulun lähellä on hyviä luontoreittejä, jotka
soveltuvat hyvin ulkoiluun. Pohjat ovat kuitenkin melko
huonot. Alueella on esimerkiksi valmis kotapaikka, joten
vaatii pientä kehittämistä, esim. kyltit, reittikartat ja pohjat.

Reitin kunnon
parantaminen
Opastuksen parantaminen

Jalasjärvi

Muumileikkipuiston lähistöllä oleva ulkoilureitti on pahasti
heinittynyt osasta paikkaa

Reitin kunnostus/raivaus

Jalasjärvi

Yhteyspuute Joenvarren virkistys/kävelyreitti

Uuden reitin rakentaminen

Nro Reitti/Kohde

Alue

Nykytilan huomiot
Lamminjärven ympäri kiertävälle reitille tarvitaan lisää
kiinteitä puistopenkkejä. Lamminjärven ympäristön
rantapusikkoa raivattava, jotta näkymä pyörätieltä parantuisi
järvelle. Lamminjärven ympäristö kaunis. Ulkoilureitistöä
pitäisi jatkaa vielä jokirantaan
Laskettelukeskuksen ympäristössä on käytettyjä reittejä
Kiuaskalliolla. Ei erityisiä kehittämistarpeita

Toimenpide
Puistonpenkkien
lisääminen
Uuden reitin rakentaminen

12 Lamminjärvi

Jalasjärvi

13 Kiuaskallio

Jalasjärvi

14 Niinistön hiihtolatu

Jurva/
Kurikka

Toive esteettömistä reiteistä joillekin osuuksille

Esteettömyyden
huomioimisen
selvttäminen

15 Niinistön suopolku

Jurva/
Kurikka

Tunnistettu suosituksi reitiksi, ei erityisiä kehittämistarpeita

-

-

Yhtenäisen ja selkeän
Niinistön ja Jurvan välillä ei ole olemassa yhtenäistä, hyvää
maastopyöräreitin
ja selkeää maastopyöräreittiä
kehittäminen
Rauhankankaan
Reitistön kulkumahdollisuus myös sulanmaan aikaan
Reitin ympärivuotisen
17
Jurva
latureitti
kehittämiskohteena
käytön edistäminen
Korven Jotos käytetyimpiä ja parhaiten hoidettuja
Tarve noin 30 opasviitalle
Korven ja
Korvenkylä
18
kävelypolkuja (kylän ja maanomistajien yhteishanke).
jalkoineen (pystytys
Lohiluoman Jotos / Hakuni
Opastustarvikkeet (viitat) ovat tärkein kehittämiskohde.
talkootyönä)
16 Niinistö-Jurva

NiinistöJurva

