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Päivitys työtilanteesta / Antti: 

- Elementit on rakennettu talven aikana 
- Nyt on käynnissä asennus, nyt ollaan yli puolenvälin, n 300m jäljellä ennen saarta. Sen 

jälkeen reitti jatkuu lintutornin suuntaan. 
- Kulkureitti pidetään jatkuvasti käytössä, vanhat pitkokset siirretään sivulle korvaavaksi 

reitiksi 
- Noin parin viikon sisällä voidaan vähentää koneella kuljettamista. Elementit painavat n 

400kg, siksi konekuljetus. 
- Heinäkuussa osuus saareen olisi valmis. Sen jälkeen tehdään viimeistelytyöt, kuten 

asennetaan pystypaalut, n 600kpl. 
- Tolppien asennuksen jälkeen pitkosrakenteen reunoihin kiinnitetään reunalankut pitkoksen 

suuntaisesti polulta suistumisen estämiseksi. 
- Pitkosprojekti saadaan valmiiksi tämän kesän aikana. Näköalapaikat jäävät todennäköisesti 

kesälle 2018. 
 
Suunnitelmakuviin tutustuminen: 

- Pirtillä nähtävillä olivat suunnitelmat Lammassaaren risteysalueen kuvasta, sekä 
esteettömän lintulavan piirustukset. Lintulava tulee nykyisen lintutornin länsipuolelle. 

 
Pelisäännöt, pyöräily / Annika: 

- Miten jatkossa voi pyöräillä tai mopoilla pitkospuilla tai saaressa? 
- Haasteena on se, Lammassaari on nykyään tunnetumpi ja kaikki liikenne lisääntyy. 
- Infotauluja tulee 3 kpl (koira-aitauksen luona, pitkospuiden alkaessa ja Lammassaareen 

tultaessa). Sisältöön tulee informaatiota luonnossa liikkumisen periaatteista. 
- Luonnonsuojelulaki mahdollistaa pyöräilyn kieltämisen, jos pyöräily tuhoaa luontoarvoja. 

Hyvät pitkospuut toisaalta eivät mene tämän kanssa yksiin. 
- Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on linjattu, että pyöräily ohjataan suuremmille väylille. 
- Koiton johtokunnan linjaus on, että Lammassaaressa ei voi ajaa polkupyörällä ja että 

pitkospuilla tulisi pyörää taluttaa. 
- Mikä on saarelaisten kanta? Keskustelun lopputuloksena päätettiin että polkupyöriä ei saa 

ajaa pitkospuilla, taluttaa voi. Saaressa ei voi ajaa pyörällä. 
- Keskustelua lenkkeilystä. Etenkin Kuusiluodon pitkospuut eivät kestä juoksua. Omia kylttejä 

ei silti voi pystyttää. 
 
Roskikset / Vesa: 

- Kaupungin linja on, että roskan aiheuttajat veisivät roskansa mennessänsä. Tässä vaiheessa 
asiaa ei voi luvata roskiksia. 

- Jos roskis tulisi, sen tyhjennyksestä tulisi huolehtia. Täysinäinen roskis on myös ongelma. 
Keskustelun lopputulemana roskiksista nähtiin enemmän haittoja. 

- Koirapuiston vieressä on Molok-roskikset. 
- Paras ratkaisu on panostaa tiedotukseen ja kannustaa ihmisiä viemään omat roskansa. 



Huussit / Vesa: 
- Jos saareen tulisi esteetön huussi, mikä olisi Koiton näkemys huussin paikasta? 

Mieluummin lintutornin suunnalla, kuin risteysalueella. 
 
Lehmät 

- Käyttösuunnitelmassa on ajateltu laajennettavaksi laidunaluetta ruovikossa pitkospolulle 
saakka. Asiaa edistetään mahdollisuuksien mukaan. 

- Toinen katselulava on tulossa laitumen viereen ja laidun on tarkoitus tehdä, ajan kysymys 
milloin tehdään. 

 
Lintujen katselulavat 

- Puolimatkan pysäkin kohdalle tulee lintujen katselulava. Lava on myös esteetön. 
- Tavoitteena on tehdä vielä yksi lava pitkospuiden varrelle mutta toteutus ei ole vielä 

varmaa. 
 
Koirankakka / Vesa 

- Helsingin kaupungin linja on, että rakennetulle pinnalle tuleva jätös tulee kerätä. Näitä 
pintoja ovat mm. asfaltti, pitkospuut, pihat, terassit. Muilta alueilta jätöksiä ei tarvitse 
kerätä (metsät, pusikot). 

- Pelkkä koirankakkaroskis ei toimi, sillä se täytetään muulla roskalla. 
- Lähtökohtana on informaation lisääminen 

 
Infotaulut 

- Mitä infotauluissa olisi hyvä kertoa? 
- Tauluissa voisi kertoa siitä, että saaressa on mökkejä. Paljonko mökkejä on ja mikä on 

alueen historia. Mökit eivät ole yleistä omaisuutta ja terassit ovat mökkiläisten pihapiiriä. 
- Infon sisältönä on myös se, että saaren ykkösnähtävyys on lintutorni 
- Sovittiin että Koitolla on mahdollisuus kommentoida kylttien tekstejä ennen niiden 

valmistamista 
- Ne asiat, joista kielletään, tulee olla jokaisessa taulussa (mm. pyöräily, koirien pito 

vapaana) 
- Koitto: Elokuussa 2016 Apajalahti on luvannut kylttejä saareen, joissa muistutetaan koirien 

jätösten korjaamisesta ja uimarannalle kieltokyltit. -> Vesa Koskikallio on asiasta 
yhteydessä Apajalahteen 

 
Pyörä- ja kottikärryparkki: 

- Pyörä- ja kottikärryparkki on tarkoitus siirtää koira-aitauksen viereen nurmikentälle. Nyt 
kärryt ovat luonnonsuojelualueella. 

- Siirtämällä pyöräparkki näkyvämmälle paikalle, viestitään osaltaan vierailijoille, että pyöriä 
ei ole syytä viedä suojelualueelle, vaan nauttia siitä jalkaisin. 

 
Punkit 

- Punkkien yleisyydestä olisi hyvä informoida infotauluissa. 
 
Avotuli: 

- Avotulen tekeminen saaressa on kielletty, asiasta pitää myös infota 


