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1. Taustaa

• Työpajojen tarkoituksena oli puuttua kirkonkylien epäkohtiin, siisteyteen ja
turvallisuuteen

• Siistit taajama-alueet ovat yksi vetovoimatekijä, kun puhutaan paluumuutosta
Siikalatvalle

• Kirkonkylien siisteys toimii kunnan käyntikorttina vierailijoille

• Kuntalaisten viihtyvyyttä Siikalatvalla pyritään parantamaan

• Työpajat parantavat kuntalaisten ”me –henkeä”



1.1 Työpajat

• Työpajat järjestettiin lokakuun 2017 aikana Kestilässä, Rantsilassa, Piippolassa ja
Pulkkilassa

• Ympäristönhoitosuunnitelmien työpajoissa suoritettiin kyläkävely, jossa kylänraittia
tarkasteltiin kuuden eri teeman avulla

• Teemat olivat:

• 1: Kasvillisuus (Istutukset, puut, nurmikoiden kunto ja niityt)

• 2: Rakennukset (kunto ja kunnostuksen tarve)

• 3: Turvallisuus (Liikennemerkit, suojatiet ja näkyvyys risteyksissä)

• 4: Tiestö

• 5: Hankekohteet (Liikunta-alueet ja puistot)

• 6: Palvelut (Tori, kierrätyspisteet, roskikset ja somistus)

• 7: Muut huomiot



1.2 Yhteenvedot

• Työpajat järjestettiin Siikalatvan kaikissa kirkonkylissä (Rantsila, Pulkkila, 
Piippola ja Kestilä)

• Yhteenvetoon on liitetty kuvia lähes kaikista esille nousseista asioita

• Kohteet on numeroitu karttoihin, kohteiden löytämisen helpottamiseksi

• Vihreällä tekstillä esitelty korjausehdotukset

• Ympäristöhoitotyöpajojen tarkoitus on parantaa Siikalatvan vetovoimatekijöitä 
ja yhtenäistää Siikalatvaa!



2. Rantsila (työpaja 7.10.2017)

• Rantsilan työpajassa kävimme läpi Sandelsintien, Paavolantien ja
Rantsilanraitin. Kaikki kolme tietä sijaitsevat Rantsilan taajama-alueella



Paavolantie

• Paavolantie käsittelee välin Siikajoki – Rantsilan Raikas. Paavolantie on
Rantsilan vilkkain tie, koska suurin osa palveluista sijaitsee Paavolantien
varrella ja tiellä on paljon ohikulkijoita Siikajoelle päin
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2.1 Leijonapuisto

• Leijonapuisto on viihtyisä ajanviettopaikka Rantsilan keskustassa

• Puiston rantaan haluttaisiin turvallinen kohta, jossa voisi käydä ongella lasten ja
vanhuksien kanssa



2.2 Leijonapuiston penkit

• Leijonapuiston penkit ja pöydät ovat huonossa kunnossa

• Penkkien ja pöydän puuosat tulisi kunnostaa



2.3 K-kaupan alue

• K-marketin kulmalla liikennemerkki ja valotolppa 
kaatumaisillaan

• Liikennemerkki ja valotolppa suoristetaan



2.4 Tilitoimiston edessä oleva patsas
• K-marketin ja Rantsilan tilitoimiston välissä oleva 

patsas on irtoamassa

• Patsaan ympärillä oleva pensaikko on kasvanut liian 
suureksi. Pensaat peittävät patsaan

• Patsaan suoristaminen, kiinnittäminen ja pensaiden 
karsiminen



2.5 Patsaan ympäristö
• Patsaan ympäristön kasvusto on päässyt kasvamaan 

liian pitkäksi

• Patsaan ympäristön siistiminen



2.6 Liikennemerkki
• Kevyen liikenteen liikennemerkki on jäänyt 

pihlajanoksien taakse

• Oksien karsiminen liikennemerkin ympäriltä



2.7 Paavolantien kevyen liikenteen väylä

• Hautausmaan kohdalla kevyen liikenteen väylälle on 
kerääntynyt paljon puiden lehtiä

• Lehtien kerääminen pois



2.8 Puusto hautausmaan edessä

• Puut roskaavat aluetta ja niitä on aika paljon

• Puiden harventaminen



2.9 Salen risteys

• Huono näkyvyys lähtiessä Salen parkkipaikalta

• Pensaat ovat liian korkeat risteyksen kohdalla

• Pensaiden madaltaminen



2.10 Kierrätyspiste Salen takana

• Salen kierrätyspiste epäsiisti

• Kierrätyspisteellä paljon sinne kuulumatonta roskaa 
ja tavaraa

• Kierrätyspisteelle opastus Rantsilan muista 
kierrätyspisteistä



2.11 Paavolantien pensaat
• Paavolantien ruusupensaissa paljon rikkaruohoja

• Paavolantien pensaille hoitosuunnitelma



Rantsilanraitti

• Rantsilanraitti lähtee Rantsilan Salelta kohti Keräläntietä. Rantsilanraitilla
sijaitsee Rantsilan ala-aste, minkä vuoksi alueen turvallisuus on tärkeässä
roolissa. Rakennuksia on paljon raitin varrella.

12.
13.

15.
14.

16.

26.

17.
18.

19.

22.
21.

22.23.24.
25.

17.

27



2.12 Salen viereinen tontti

• Kaksi linja-autoa on seissyt Salen vieressä kauan. 
Ilmeisesti bussit eivät ole enää liikennekäytössä?

• Autojen siirtäminen pois?



2.13 Ala-asteen ympäristö

• Rantsilanraitilta puuttuu kevyenliikenteenväylä

• Rantsilan alakoulun läheisyyteen hidasteita, koska 
kevyen liikenteen väylä puuttuu



2.14 Opastemerkki
• Koulun opastemerkki on pihlajan takana

• Liikennemerkin siirtäminen muualle tai puun 
poistaminen



2.15 Puusto

• Katulamppu puun takana. Pimeällä valo jää puun 
taakse

• Puun karsiminen tai poistaminen kokonaan



2.16 Entinen Kampaamo

• Rakennuksen portaat ovat menneet huonoon kuntoon

• Portaiden ja rakennuksen edustan siistiminen



2.17 Pihan siistiminen

• Rakennuksen edusta epäsiisti

• Rakennuksen edustan nurmikon leikkaaminen



2.18 Seurakunnan opastekyltit

• Seurakunnan opastusmerkki vääntynyt

• Opasteen suoristaminen



2.19 Liikennemerkki 

• Liikennemerkki kohta oksien takana

• Oksien leikkaaminen liikennemerkin päältä



2.20 Rakennuksen kunnostus

• Rakennuksen maali lohkeilee

• Rakennuksen seinän puhdistaminen ja maalaaminen



2.21 Raitin puusto

• Puiden oksa alkavat ”kaatua” tielle

• Raitin varrella olevien puiden oksien karsiminen



2.22 Vaja

• Vaja sijaitsee ihan Rantsilanraitin tien vieressä. Vaja 
laho  ja vaarallinen (Lapset pääsevät kiipeämään 
katolle)

• Vajan poistaminen tai korjaaminen



2.23 Oksat raitin varrella
• Isoja oksia jäänyt Rantsilanraitin varrelle

• Oksien kerääminen pois



2.24 Puusto
• Puuston oksat kasvaneet liian pitkiksi

• Oksien leikkaaminen



2.25 Ganander –talon ympäristö 
• Tuulimylly jäänyt puiden taakse

• Puiden harventaminen, jotta saadaan hieno mylly 
näkyviin

• Myllyn ympärille valaistus?



2.26 Portaat raitin varrella
• Poistetun rakennuksen portaat jääneet maahan

• Portaiden poistaminen, koska vaaralliset!



2.27 Koulun ympäristö
• Puut kasvaneet aika suuriksi

• Puiden karsiminen rakennuksen edestä



Sandelsintie

• Sandelsintie koskee väliä Paavolantie - Kappelitie. Tällä tiellä on myös tärkeää
puuttua turvallisuuteen, koska Rantsilan yläkoulu sijaitsee tämän tien varrella.
Sandelsintiellä on myös paljon asutusta ja ihmisiä kulkee Mankilan kylälle
tämän tien kautta. Sandelsintieltä ei noussut paljon epäkohtia esille. Suurimmat
huomautukset koskivat tiestön liikennemerkkejä ja opasteita
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2.28 Liikennemerkit ja puusto

• Liikennemerkit puiden takana

• Puiden karsiminen ja liikennemerkit esille



2.29 Liikennemerkit ja pensaat

• Liikennemerkki ja opaskyltti ovat pusikon sisällä

• Liikennemerkit esille pusikoista



2.30 Koulun risteys
• Koulun läheisyydessä huono näkyvyys. 

• Risteyksen näkyvyys paranee puita karsimalla



2.31 Liikennemerkki

• Kolmiomerkki ei näy pusikoiden takaa

• Pensaiden leikkaaminen



2.32 Kaatunut liikennemerkki

• Liikennemerkki kaatumaisillaan

• Liikennemerkin suoristus ja oksien harventaminen



2.33 Puu risteyksessä
• Mänty vaarallisesti risteyksessä. 

• Autolla ajettaessa huono näkyvyys puun takaa.

• Voisi harkita puun poistamista



2.34 Muita huomioita
• ”Keinontiellä oleva kuusiaita pitäisi siistiä tai poistaa kokonaan. Mahdollisesti 

nurmikenttä kuusiaidan tilalle”

• ”Rantsilanraitin varrella on rakennuksia ja rakennelmia, jotka kaipavaat
kunnostusta. Osa uutta maalipintaa, osa vähän muutakin, ja pihapiireissäkin 
saattaa olla tarvetta siistimiseen. Toki raitilla on hyvässä kunnossa olevia 
rakennuksiakin. Raitti on kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde ja eräänlainen 
käyntikortti keskeisenä osana kyläkuvaa. Pystyykö kunta edistämään mitenkään 
raitin yleisilmeen kohottamista? Avustukset? Apu avustusten hakemisessa, 
haettiinpa avustusta kunnalta tai joltakin muulta taholta? Työllistettäviä 
maalaustöihin? ”

• ”Turvallisuusnäkökohtiakin kannattaisi miettiä. Keskustassa kävelytietä ja 
liikkeiden piha-alueita erotteleva kasvillisuus on kesäisin niin korkeaa, että se 
haittaa näkemistä. Voisiko ajatella, että ne korvattaisiin jollakin 
matalakasvuisemmalla kasvillisuudella, niin näkisi paremmin väistää 
kulkijoita? ”



• ”Myös monissa risteyksissä on puita tai pensaita tai muita näkemäesteitä, ja ne 
ovat turvallisuusriski”

• ”Rantsila-seura aikoo tehdä aloitteen sillankupeessa olevan Molanderin

pihapiirin siistimisestä, siis purkamisesta. Ränsistynyt tönö niin keskeisellä 
paikalla on harmillinen juttu”

• Siikajoen ja Jylhänrannatien välissä olevat pusikot pitäisi siistiä molemmin 
puolin. Sopisiko alue eläinten laitumeksi? 

• ” Nuoria kesätyöntekijöitä Leijonapuiston kunnostamiseen ja työllistettäviä 
raivaushommiin.”

• ”Valaistuksen lisääminen muutenkin kuin vain tuulimyllylle esimerkiksi 
patsaiden ympärille voisi miettiä valojen hyödyntämistä. Ei ole kallis 
investointi!” 



3. Pulkkila

• Pulkkilan työpajassa kävimme läpi Pulkkilantien (Välin ABC- terveyskeskus) ja 
Jyväskyläntien (4- tie) varren Pulkkilan kohdalta

• Pulkkilan osalta ympäristöhoitosuunnitelman tekivät Oulun 
ammattikorkeakoulun agrologi aikuisopiskelijat Riikka Meskanen ja Teija 
Nybacka ja paikalliset Pulkkilalaiset. Esittelyssä ensin Teijan ja Riikan esitys



Pulkkilantie ( Riikka Meskanen ja Teija Nybacka)

• Pulkkilantie on Pulkkilan pääraitti ja se sijaitsee Pulkkilan ABC:n ja Pulkkilan 
terveyskeskuksen välillä. Raitin varteen sijoittuu lähes kaikki Pulkkilan palvelut. 
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3.1 ABC – risteys

1. ABC:n risteyksessä asfaltissa  on monttuja ja parkkipaikalla 
reunuskivet irronneet

ABC:llä tehdään 
remonttia, joten 
alue voi olla tovin 
vielä epäsiisti!



2. Liiketalon lautaisen 
ulkovuoren maalaus ja opasteet 
selkeämmäksi

3. Otson edessä oleva 
ruusupensaikko pitäisi siistiä, 
p- paikan merkki kääntää ja 
merkitä pysäköintiruudut

3.2 Siistiminen



4. Kunnantalon sivulla olevat 
portaat pitäisi huoltaa ja 
merkitä

5. Kunnantalon 
pysäköintialueen 
pysäköintimerkinnät

3.3 Portaiden kunnostus ja kunnantalon 
parkkipaikka



6. Kunnantalon sivustan P-
paikalla monttuja, vesi seisoo

Viemäröinti ja kallistukset 
kuntoon

7. Kunnantalon viereinen tontti 
epäsiisti

Alueen hyödyntäminen?

3.4 Kunnantalon parkkipaikka ja puisto



8. Puita on liian lähellä tietä. 
Esim. Lahoja koivuja

Puiden karsiminen ja 
siistiminen

9-10. Kävelytien ja ajotien 
valaistus ei pääse maahan asti

Pensaan poistaminen

3.5 Pulkkilantien varsi



11. Pulkkilan taistelun 
muistomerkin päältä karsia 
oksia

12. Maximajakan piha-alue 
siistiä (mahdollisesti aidata?)

3.6 Muistomerkki ja nuorisoseuran talon piha



14. Suojatiemerkki kaatunut ja 
siirretty kirkkoherranviraston 
edestä

Merkkien tarkastaminen 
kirkkoherranviraston alueelta

13. Kirkkoherranviraston P-
paikalta puuttui 
pysäköintiruutumerkinnät

3.7 Kirkkoherranviraston edusta



15. Lapsia tiellä merkki 
päiväkodin läheisyydestä 
puuttuu molemmilta suunilta

16. Suojatien kyltti piilossa

Pensaiden karsiminen

3.8 Päiväkodin edusta ja kävelytie



17. Osuuspankin edessä 
ränsistynyt pihlaja ja näkyvyys 
rakennukseen huono.

Lipputankojen siirtäminen 
näkyville

Koivut hyväkuntoisia, ne 
kannattaa säilyttää

18. Torilla asfaltti rikki ja aita 
kaatunut

Torin käyttöä lisättävä 
tulevaisuudessa. Toimenpiteet?

3.9 Tori ja Osuuspankin edusta 



19.  Kukkakaupan ja K-marketin 
pysäköintimerkinnät ja 
opastekyltit lisättävät. Asfaltti 
rikki/montuilla.

20. Kirkkopolun ja 
Pulkkilantien risteyksen 
suojatiemerkit puuttuvat ja 
pensas haittaa näkyvyyttä

3.10 K-marketti ja kukkakauppa



21. Salen vieressä aita 
ränsistynyt/kaatunut

Aidan poistaminen tai uusiminen

22. Linja-autopysäkillä mukulakiviä 
irti.

Kivien kiinnittämien uudestaan

23. Salen vieressä suojatiemerkki 
huonosti paikoillaan

Liikennemerkki kiinni paremmin

Salen ympäristöön tulisi kiinnittää 
tulevaisuudessa muutenkin 
huomiota!

3.11 Salen edusta 



24. Terveystalon edusta kolkko

Talon edustan muokkaaminen ja esim. kukkien tai pensaiden 
istuttaminen

3.12 Terveystalon edusta



25. Pulkkilantie 28 pihassa 
ylimääräistä tavaraa

Tavaroiden siirtäminen ja 
alueen siistiminen

26. Veteraanien muistomerkin 
ympäristö

Merkin viereen infokyltti ja 
valaistus?

3.13 Veteraanien muistomerkki



27. Keskuskoulun ja kirjaston 
opastekyltit haalistuneet

Kylttien uusiminen

28. Kirkon edusta epäsiisti 
koska alueella paljon roskia

Roskiksien lisääminen

29. Pyörätiessä railoja (useita 
koko reitin varrella)

Tien korjaaminen

30. Turulantien risteyksen 
suojatiemerkinnät puuttuvat

Merkkien lisääminen

3.14 Koulun ja kirkon alue



31. Kaatunut sähkökaappi tien 
vieressä

Kaapin suoristaminen ja 
tarkistaminen

32. Savonojan puisto epäsiisti

Alueen siistiminen

Alueen virkistyskäytön 
suunnittelu

3.15 Savonojan alue



33. Terveyskeskuksen alue 
epäsiisti ja opasteet heikot:

Opastekyltti pihalle, 
pysäköintiruutu merkinnät 
parkkipaikalle  ja pensaat pois 
pysäköintialueelta

3.16 Terveyskeskuksen alue



3.17 Muita huomioita

• Kierrätyspisteitä 3kpl, voisiko 
merkitä jokaiseen missä muut 
sijaitsevat?

• Nuorisoseurantalon käytön 
lisääminen?

• Ilmoitustaulun paikan siirtäminen. 
saavuttaako ko. kohdassa tarpeeksi 
ihmisiä?

• Eri kohteissa voisi harkita 
tunnelmavalaistusta (esim. 
muistomerkit, isot puut ja 
Ojantakasen silta)

• Pulkkila infoa linja-autopysäkille 
voisi harkita. Bussia odotellessa 
kerkeää lukea opastetta

• Raitin varrella vähän roska-astioita, 
niiden lisääminen

• Vanhalle hautausmaalle voisi laittaa 
opasteen

• Puustoa runsaasti. Puiden tai oksien 
karsiminen pitkin raittia. Vähentää 
myös lehtiroskan määrää ja valaistus 
pimeällä paranee.



3.18 Hankeideoita

• Asukastupa

• Kunnantalon viereiselle tontille 
virkistysalue

• Leikkipaikka lapsille

• Aikuisille ulkokuntoilupaikka

• Nuotiopaikka (kelkkareitin varrella)

• Puulajipuisto

• Penkkejä

• Palolaitoksen edessä olevalle 
pienelle viher-alueelle koirapuisto

• Koululaisten hyödyntäminen 
siistimistalkoissa? 



4. Pulkkila (Työpaja 21.10.2017)

• Pulkkilan työpajassa kävimme läpi Pulkkilantien (Välin ABC- terveyskeskus) ja 
Jyväskyläntien (4- tie) Pulkkilan kirkonkylän kohdalta.



Pulkkilantie ja Jyväskyläntie (4-tie)

Pulkkilantie on Pulkkilan pääraitti ABC:n ja terveyskeskuksen välissä. Suurin 
osa Pulkkilan palveluista sijaistee tämän tien varrella. 
Jyväskyläntie (4-tie) menee Pulkkilan vierestä. Alueen siisteys on tärkeä 
asia, koska Pulkkilan ohi kulkee tuhansia autoja päivittäin
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4.1 Nuorisoseuran piha

• Pihalla paljon varastotavaraa

• Varastoalueen siirtäminen tai siistiminen

• parkkiruutujen merkitseminen



4.2 Hautausmaan viereinen metsikkö

• Polku umpeutunut ja puusto tiheää

• Puiden harventaminen ja polku näkyville



4.3 Muistomerkki

• Muistomerkin opastekyltti huonossa paikassa. Puiden oksat pian muistomerkin 
päällä

• Opaskyltin kunnostus ja siirtäminen. Lisäksi uusi opastekyltti, jossa kerrotan 
muistomerkistä

• Muistomerkin ympärille kohdevalot?



4.4 Kyrön talot

• Kyrön talot pensaiden ja puiden ympäröimänä. Punaiset rakennukset ovat 
huonossa kunnossa ja ikkunat särjetty

• Punaisten rakennuksien purkaminen ja keltaisen rakennuksen kunnostus

• Rakennus hyötykäyttöön



4.5 Sähkötolpat

• Sähkötolppia jäänyt Pulkkilantien varrelle

• Tolppien siirtäminen pois



4.6 Kaivonkansi

• Pulkkilantillä kaivonkansi painunut noin 10 cm 
tienpinnan alle. Vaarallinen!

• Kaivon nostaminen tienpinnan tasolle



4.7 Entinen terveystalo

• Terveystalon hyödyntäminen tulevaisuudessa?

• Rakennuksen kuntokartoitus



4.8 Merkin siirtäminen

• Liikennemerkki on puun ja valotolpan takana.

• Puun oksat peittävät katulampun

• Puun oksien karsiminen

• Liikennemerkin siirtäminen paremmalle paikalle



4.9 Sininen rakennus torin vieressä

• Talo ilmeisesti tyhjillään torin vieressä?

• Talo hyvällä paikalla. 

• Talon tai tontin hyödyntäminen tulevaisuudessa



4.10 Pulkkilan tori

• Pulkkilan torilla kaatunut aita

• Sähkötolppien kannet revitty irti (Vaarallisia!)

• Aidan poistaminen ja tolppien korjaaminen

• ”Torikulttuurin kehittäminen” samana päivänä useita 
torimyyjiä ja ihmiset oppisivat tietämään, milloin tällainen 
päivä on



4.11 Pankin edusta

• Pankin edusta tukkoinen

• Pihlajien ympäristö epäsiisti

• Nurmikon istuttaminen pihlajien ympärille

• Lipputangot esille puiden takaa



4.12 Pulkkilan Sale

• Pulkkilan Salen ympäristö on 
epäsiisti

• Aita purettu osittain

• Peltivaraston päässä paljon 
rikkaruohoa

• Aidan purkaminen tai uuden 
rakentaminen. 

• Rikkaruohojen poistaminen



4.13 Ojan siistiminen 

• Ojan varsi epäsiisti

• Ojan varren niittäminen säännöllisesti



4.14 Pulkkilantien ja 4-tien välinen metsikkö

• Teiden välissä oleva metsä on kasvanut umpeen (Punaisella merkitty alue 
kartassa)

• Puuston harventaminen

• Kirkko saisi näkyä 4- tiellä



4.15 Koulun, tapulin ja kirjaston parkkipaikka

• Kuvassa oleva pykälä vaarallinen (Noin 20 cm).

• Piha-alueen/parkkipaikan suunnittelu ja muokkaaminen (Parkkipaikkojen 
piirtäminen, pensaat ja hidasteita alueelle)



4.16 Kunnan varikko

• Kunnan varikko ja varasto näkyy raitille

• Voisiko varikon siirtää jonnekin muualle?



4.17 Koivun poistaminen 

• Koivu kasvanut kieroon

• Koivun poistaminen

• Tilalle uusia istutuksia



4.18 Muita huomioita

• Turulantien kunto: ”Vanhan Laukan koulun tonttiin. Siinä on sellainen pusikko, 
ettei jalankulkijat tahdo päästä kulkemaan kun risukko kurkottaa jo tien päälle. 
Koska tiessä on mutka ja näkymä kesällä varsinkin täysin tukossa, on ollut 
vähän vaaratilanteita.
Samoin tien valaistus on nyt heikko, kun suuret puut pimentävät valaisimet”

• Savonojan alueen siistiminen

• Terveyskeskuksen takana olevan joen siistiminen

• Alueen koiraharrastajat ovat toivoneet Pulkkilaan koirapuistoa

• ”Kiinnitin vasta nyt huomioni Op:n ja Kukkakaupan lähellä kevyenliikenteen 
väylällä on tosi paha laaja monttu, joka vain syvenee. Vaarallinen! Onkohan joku 
kaivo ollut joskus siinä paikalla? Pelottavaa, jos vaikka hupsahtaa jonku alla. 
Onhan siinä asfalttia mutta enimmäkseen iso vesilammikko. ”

• Turulan talo-kyltti voisi olla näkyvämpi



• Lamujoen hyödyntäminen virkistyskäytössä, rantojen puhdistamista, 
kulkureittejä, rantaan poikkeamismahdollisuuksia, onkipaikkoja, nuotiopaikkoja 
ym. (kts. myös VYYHTI II / Lamujoen pilottialue - raportti valmistumassa)

• Raitille uudet jouluvalot. Vaihtoehtona voisi olla myös "kaamosvalaistus", jota 
voisi käyttää pimeimpänä vuodenaikana luomaan tunnelmaa.

• Ilmoitustaululle tosiaan kannattaisi miettiä parempi sijainti. Tai ehkä tarpeen 
kaksi taulua? (uuden ABC: luo sekä johonkin OP / tori / K-kauppa / Sale
paikkeille?

• Kannattaa muistaa, että puita kannattaa ennemmin karsia kuin poistaa 
kokonaan! Poistamisen seurauksena tulisi istuttaa uusia pensaita tai puita tilalle

• Monen kyläläisen toiveena melueste Nelostien reunaan. Asukkaat ja omistajat 
kunnantalolta kirkolle päin ovat sitä toivoneet. Pihoilla ajoittain kova meteli.



• ABC:n risteyksen toisella puolella, nelostien ja Piippolan tien "kainalossa" on 
metsittymässä olevaa peltoa, missä on joskus lampaitakin ollut. Tuota aluetta jos olis
mahdollista siistiä mm. siten, että museoalue pilkistäisi nelostiellekin?, ja ainakin 
Piippolaan päin lähdettäessä näkyisi paremmin. Menee hiukka sivuun pääraitista, 
mutta huomiona kuitenkin.

• Hyväkuntoisia puita kannattaa säästää liian tehokkaalta kaatamiselta, 
Rajatapauksissa mieluummin oksien karsinta kuin puun kaato, esim. jos ovat 
liikennemerkkien tai valojen tiellä. Mikäli puita kaadetaan, tulee myös tehdä uusia 
istutuksia. Muutoinkin toivoisi raitille tiettyihin kohtiin lisää vehreyttä ja 
suunnitelmallisuutta istutuksiin. Ja toki viheralueiden hoitoa / hoitovastuiden 
määrittelyä

• Skeittailurakennelma vois olla jossain muuallakin kuin nykyisellä paikalla? Voisiko 
olla esim. urheilukentän reunalla tilaa?

• Kirkon edustan asfaltin ja raitin välissä ruohokaista, mihin voisi istuttaa jotain 
istutuksia. Muutoinkin suuri asfalttialue on kolkko, kun reunoillakaan ei mitään 
pehmentävää kasvillisuutta. Parkkialueelle suunnittelu



5. Piippola (Työpaja 28.10.2017)

• Piippolan työpajassa kävimme läpi Keskustien ja Iisalmentien Piippolan 
kohdalta

• Keskustie on Piippolan pääraitti, jonka varrella on suurin osa Piippolan 
palveluista

• Iisalmentiellä on paljon ohikulkuliikennettä, jonka vuoksi tien siisteys on
tärkeää



Keskustie

• Keskustie on Piippolan pääraitti. Otimme käsittelyyn Keskustien välin Shell 
Piippola – Piippolan ala-aste
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5.1 Iisalmentien alikulku

• Alikulun maalaukset voisi päivittää esim. Koululaisten toimesta

• Alikulun valot rikki, VAARALLISTA!

• Vesi jäätyy pakkasella alikulkuun. Viemäröinnin korjaaminen/tarkistus

• Kaiteet vääntyneet mutkalle



5.2 Ruusupensaat

• Ruusupensaat ovat kasvaneet liian suuriski ja rikkaruohot vallanneet pensaat

• Pensaiden leikkaaminen ja hoitaminen



5.3 Liikenteenjakajien siistiminen

• Kirkonseudulla liikenteenjakajissa kasvaa pelkästään rikkaruohoa

• Kaikkien liikenteenjakajien muokkaaminen yhtenäisellä tavalla (nurmikko, 
kivetys tai helppohoitoinen koristekasvi)



5.4 Liikennemerkkien suoristaminen

• Liikennemerkit ovat vääntyneet tai huonosti maassa kiinni

• Keskustien liikennemerkkien ja valojen suoristaminen



5.5 Ponnarin varasto

• Varasto pidetty siistinä ja hyvässä järjestyksessä

• Voisiko varasto olla muualla, kuin pappilantien varrella?



5.6  Pappilanpolku

• Pappilanpolku raivattu, mutta ei siistitty

• Polun varteen penkkejä ja opaste

• Polun pohja näkyviin

• Ikäihmisille viihtyisä ja tärkeä lenkki



5.7 Kajakkien laskupaikka 

• Pykälä jokeen liian korkea

• Laskupaikan muokkaaminen ja istumapenkin laittaminen alueelle



5.8 Partiokolo

• Partiokolo ei ole aktiivisessa käytössä nykyään

• Rakennuksen kuntokartoitus ja uusiokäytön miettiminen



5.9 Seurakunnan ilmoitustaulu

• Seurakunnan ilmoitustaulu mennyt huonoon kuntoon

• Taulun kunnostus



5.10 Mainoskyltti

• Mainoskyltti raitin varrella

• Sopiiko raitin yleiskuvaan?



5.11 Pensaikko

• Pusikot kasvaneet liian suuriksi kirkon ja joen välissä

• Pusikoiden siistiminen



5.12 Keskustien silta

• Lamujoen varrella paljon puustoa

• Joenvarren siistiminen sillan läheisyydestä

• Joen arvostus Piippolan maisemoinnissa



5.13 Sillankaide ja roskakatos

• Sillankaide vääntynyt

• Roskakatos ja roskikset näkyvät raitille



5.14 Vanhan pankki ja saha

• Vanha pankki ja saha ovat huonossa kunnossa. 

• Rakennuksien tulevaisuus.

• Molemmat rakennukset hyvällä paikalla



5.15 Kunnantalon edusta

• Kunnantalon edustan pensaat kasvaneet umpeen. 

• Uudet helppohoitoiset istutukset tilalle. Voisiko ottaa mallia Jedu:n edustan 
istutuksista?



5.16 Kevyen liikenteen väylä entisen OP:n
edessä

• Puusto on kasvanut aika tiheäksi kävelytien päällä

• Oksien harventaminen ja siistiminen



5.17 Tiestön kunto
• Entisen Osuuspankin ja salen edustalla tie huonossa 

kunnossa

• Tiessä paljon syviä kuoppia

• Tien kunnostaminen



5.18 Lehtien haravointi

• Keskustien varrella paljon lehtipuuta

• Lehdet ovat jääneet maahan lumen alle

• Lehtien haravointi keskustien varrelta



5.19 Ilmoitustaulu

• Ilmoitustaulu huonolla paikalla

• Taulun siirtäminen sellaiselle paikalle, että se tavoittaa ihmiset paremmin



5.20 Salen edustan istutukset

• Salen edusta kasvanut umpeen

• Istutuksien seassa koivuja, mäntyjä ja rikkaruohoja

• Yhtenäiset helppohoitoiset istutukset Keskustielle



5.21 Salen viereinen tontti

• Salen viereisellä tontilla paljon epämääräistä kasvustoa, joka näkyy Keskustielle

• Tontin siistiminen



5.22 Pensasaidan siistiminen

• Osa pensasaidasta jätetty leikkaamatta

• Aidan leikkaaminen



5.23 Runopuisto

• Runopuisto idea hyvä!

• Kenen vastuulla runopuiston ylläpito on?



5.24 Työväentalon ilmoitustaulu

• Ilmoitustaulu huonossa kunnossa

• Ei ole informatiivinen eikä maisemallisesti kaunis

• Taulun poistaminen



5.25 Työväentalo

• Työväentalo ollut kauan remontointi vaiheessa

• Mitä rakennukselle tehdään tulevaisuudessa?



5.26 Metsämuseon tontti

• Metsämuseon tontti kasvanut umpeen

• Tontin harventaminen samalla tavalla kuin tien toisella puolella



5.27 Keskustien valaistus ja tiestö

• Koivun oksat peittävät valaistuksen Jedulle
mentäessä

• Kevyenliikenteen valaistus puuttuu kokonaan

• Kaivonkansi pudonnut 10cm (Vaarallinen)



5.28 Sähkökaappi

• Sähkökaapin ympärillä paljon kasvustoa

• Kaapin ympäristön siistiminen



5.29 Vuonilantien risteys

• Tontin harventaminen ja siistiminen



5.30 Jedun viereinen tontti

• Jedun vieressä pieni epäsiisti alue

• Tontin siistiminen



5.31 Haanpään koulun ojanvarsi

• Ojanvarsi on kasvanut umpeen. Ojan toisella puolella kasvaa koivuja ja toisella 
pensasaita

• Koivujen leikkaaminen pois



5.32 Haanpään koulun aita ja bussikoppi

• Haanpään koulun bussikopin kunnostaminen

• Koulun aita on uusittu osittain

• Aidan kunnostamien kokonaan



5.33 Haanpään koulun parkkialue

• Haanpää  koulun piha-alue ja parikkialue sokkeloinen

• Julkinen parkkipaikka puuttuu, pyörätelineet irtonaiset ja aidat huonossa 
kunnossa

• Parkkialueen kunnostaminen ja muuttaminen selkeämmäksi



6. Iisalmentie

• Iisalmentieltä nousi seuraavat asiat esille:

• Tielaitoksenvarikon alueen puhdistaminen (museota vastapäätä)

• Pajukot Jarvankujan ja Piiponperäntien välillä siistiä

• Kirkonristeyksen liikenteenjakajien siistiminen

• Seurakunnan peltotontin ojanvarsien siistiminen (Väänäsentie) ja sähkökaapin 
ympäristön siistiminen

• Alikulkuun valot ja viemäröinti kuntoon. Vesi seisoo alikulussa ja jäätyy 
pakkasella. 



7. Kestilä (30.10.2017)

• Kestilässä järjestimme ensimmäisen työpajan torstaina 5.10 klo 18-20

• Tilaisuudessa keskustelimme Kestilään tulevasta leikkipuistosta ja tämän 
hankkeen etenemisestä

• Keskustelimme myös Kestilän vierestä menevän joen siisteydestä

• Tilaisuuteen osallistui vain kolme henkilöä. Päätimme, että kyläkävely 
toteutetaan Kestilän 9. luokkalaisten kanssa 30.10.2017

• Kestilästä otimme käsittelyyn Kestilänraitin, Taipaleentien ja Tiinanmäen



Kestilänraitti, Tiinanmäki ja Taipaleentie
• Kestilänraitti on Kestilän päätie, jonka varrella on suurin osa Kestilän 

palveluista.

• Tiinanmäen jokivarsi on tärkeä osa Kestilän kyläkuvaa

1.
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7.1 Kestilänraitin puut 
• Osa puiden oksista peittävät katuvalot

• Kestilän raitin puut ovat hienot ja 
tunnelmalliset varsinkin talvisin

• Karsitaan ne oksat, mitkä peittävät 
katuvalot



7.2 Kestilän entinen pizzeria/grilli 

• Kestilän entinen pizzeria/grilli on keskellä 
kyläraittia

• Rakennuksen kyltti vääristää ajatusta, että 
Kestilässä olisi grilli vielä toiminnassa

• Rakennuksen purkaminen

• Tilalle vaikka nuorison pitämä kesäkioski



7.3 Ekopiste 

• Ekopiste hieman piilossa

• Voisiko kyltin tuoda lähemmäs 
tietä?



7.4 Kestilän tori 

• Kestilän torin kovempaan käyttöön



7.5 Bussipysäkit ja yhteydet 
• Tärkeimmille bussipysäkeille paremmat bussikopit

• Kestilässä saisi olla paremmat bussiyhteydet esim. 
Ouluun



7.6 Entinen Kestilän baari

• Kestilän entinen baarirakennus on aika 
ränsistynyt

• Rakennus pitäisi kunnostaa ulkopuolelta

• Rakennus tärkeä osa kylänraittia



7.7 Kestilän jokivarsi
• Kestilän jokivarsi on herättänyt keskustelua 

pitkään

• Jokivarsi tulisi siistiä, koska se kaunistaisi 
Kestilän kylämaisemaa

• Asia on edennyt seurakunnan kanssa

• Siistiminen alkaa mahdollisesti kesällä 2018



7.8 Epämääräinen aita

• Taipaleenmäen tienvarrella epämääräinen aita

• Aidan voisi poistaa tai miettiä muuta erilaista vaihtoehtoa



7.9 Taipaleentien puusto

• Taipaleentiellä on puustoa, jotka peittävät katulamput

• Puiden oksien karsiminen valotolppien ympäriltä


