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1. JOHDANTO

Kotkatharjun ulkoilualue sijaitsee alle kolmen kilometrin päässä 
Joroisten kirkonkylästä ja valtatie viidestä. Kotkatharjun alue on 
luonnon monimuotoisuudellaan arvokas kokonaisuus. Etenkin sen 
jääkauden aikana syntyneet harjut ovat geologialtaan ja kasvillisuudel-
taan arvokkaita. Pääosa harjusta on suojeltu ja kuuluu Natura-2000 
verkostoon.
 
Harjumuodostuman ytimen muodostaa Kotkatharjun korkeimmillaan 
nelikymmenmetrinen harjanne, jonka rinteet ovat erittäin jyrkkiä ja laki 
paikoin varsin terävä. Harjanteeseen liittyy laajahko delta- ja suppamaas-
to, pääte- ja reunakasautumia sekä sivuharjumuodostumia. Harjun 
rinteillä on useita edustavia muinaisrantoja. Kaakkoisosassa suppakuopat 
ovat komeimpia, ja siellä on kolme suppalampea. Tervalammet ovat 
humuspitoisia ja Säynelampi on niukkaravinteinen.

Kotkatharjun itäinen pää päättyy Saimaan vesistöön siten, että pohjois-
reunalla sijaitsee Kotkatlahti ja eteläreunalla Joroisselkä. Näiden vesistö-
jen välissä sijaitsee Puomilansalmi, jonka takana taas sijaitsee suuri 
luonnonkaunis Kerisalonsaari. Alueen kehittämisessä voidaan siten ottaa 
huomioon myös vesistömatkailun kehittäminen.

Kotkatharjun alue on perinteikäs ulkoliikunta-alue. Sen käyntikortti ja 
tunnetuin osa on alueen eteläosassa kanavajoen ja Kerisalonsaarentien 
välissä kulkeva 18-väyläinen Kartanogolfin golfkenttä. Laadukkaan 

kunnossapidon ja aktiivisen kehittämisen myötä kenttä on noussut 
Suomen golfkenttien eliittiin ja siellä järjestettiin kesällä 2015 golfin 
reikäpelin SM-kilpailut.

Varsinainen harjualue tarjoaa talviliikuntaan haastavat hiihto-olosuhteet 
sekä HS 30 ja HS 50 hyppyrimäet. 

Kesäisin Kotkatharjun alueen täyttää Kotkanpolun kuntoliikkujat, 
Kanavan frisbeegolfarit, ampumaharrastajat sekä monet muut ulkoilun 
ja liikunnan ystävät. Alueella on mahdollista harrastaa monimuotoisesti 
erilaisia liikuntalajeja.
 
Tässä yleissuunnitelmassa käsitellään kaikki alueella nyt harrastettavat 
ulkoilu- ja liikuntalajit sekä pohditaan uusia harrastusmahdollisuuksia. 
Suunnitelma parantaa alueen eri harrastusryhmien ja seurojen mahdol-
lisuuksia kehittää eri lajien kannalta tärkeitä olosuhteita. Alueen 
ympärivuotisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen tukee myös 
alueen rakentumista laaditun asemakaavan mukaisesti.
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2. SUUNNITELMAN TAVOITTEET 

Kotkatharjun alueelle on tehty monenlaisia 
suunnitelmia alueen kehittämiseksi. 
Suunnitelmat ovat painottuneet talviurheiluun 
ja Kanavan lavan ympäristöön. Kartanogolfin 
läheisyyteen on lisäksi kaavoitettu runsaasti 
vapaa-ajan ja vakituisen asumisen tontteja. 
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2. SUUNNITELMAN TAVOITTEET 

Suunnitelman tavoitteena on tuoda esille Kotkatharjun alueen 
kehittämismahdollisuudet siten että siitä voidaan kehittää 
helposti lähestyttävä matalan kynnyksen ulkoilu- ja virkistys-
alue. Alueella olevat toiminnot ovat Kartanogolfin toimintoja ja 
Karhulahden kotiseutumuseota lukuun ottamatta maksuttomia. Muse-
ostakin tulisi tehdä asiakkaille maksuton. Tämän hetkisillä lipputuloilla 
ei ole kunnan toiminnan kannalta merkitystä. Alueelle suunnitellut 
toiminnot ottavat hyvin huomioon erilaiset ja eri-ikäiset liikkujat. 

Suunnitelman lopuksi on esitelty alueen kehittämistä edistäviä toimen-
pidevaihtoehtoja.  Suunnitelma kokoaa myös alueella nykyään sijaitsevat 
toiminnot sekä mahdolliset uudet lajit ja harrastukset yhdeksi kokonai-
suudeksi. Kunnan tehtäväksi alueen kehittämisessä jää toimintaedellytys-
ten mahdollistaminen sekä alueen yleisten harrastuspaikkojen ylläpitä-
minen. Lajien toiminnallinen kehittäminen on aluetta käyttävien 
seurojen ja lajiharrastajien vastuulla.

Alueella on loistavat mahdollisuudet kehittyä laajalti tunnetuksi 
luontomatkailu- ja ulkoilualueeksi jopa valtakunnan tasolla.

Joroisten kunnanhallitus nimesi hankkeeseen yleissuunnitelmatyöryh-
män. Siihen kuului kolme kunnanhallituksen jäsentä ja lisäksi sivistys-
johtaja, tekninen johtaja sekä elinkeinoasiamies. Lisäksi suunnitteluun 
on osallistunut virkamiehiä eri toimialoilta.
 
Yleissuunnitelman aloitus tapahtui virkamiesten ja luottamushenkilöi-
den tilannekuvan ja suunnittelutyön tavoitteiden asettelulla. Tämän 
jälkeen kutsuttiin koolle alueen käyttäjät, joiden kanssa kartoitettiin 
nykyinen käyttäjäkunta sekä olemassa olevat ulkoilu- ja liikuntamahdol-
lisuudet. Työtä jatkettiin virkamiesten ja luottamushenkilöiden toimesta. 

Marraskuussa 2015 järjestettiin yleissuunnitelman kuulemistilaisuus 
Kartanogolfilla. Kunnanhallitus hyväksyi suunnitelman kokouksessaan 
23.11.2015.
 
Yleissuunnitelman laatiminen perustuu muiden tavoitteiden lisäksi 
liikuntalakiin, joka määrittää kunnan tehtävistä seuraavasti:

”Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. 
Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:
1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää 
liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen;
2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä
3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien toteuttamisen kunnassa tulee 
tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien 
välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa muista paikalli-
siin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista.

Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä 
osana kuntalain (365/1995) 27 §:ssä säädettyä kunnan velvollisuutta 
huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kunnan 
tulee arvioida asukkaittensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain 
(1326/2010) 12 §:ssä tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.”

Yleissuunnitelman sisältö ja tavoitteet koskevat lähivuosia. Alueen 
käyttötarkoituksia ja harrastajamääriä tulee tarkastella vuosittain ja 
yleissuunnitelmaa voidaan päivittää vastaamaan Kotkatharjun sen 
hetkistä tilannetta ja tarvetta. 
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3. MAANOMISTUS JA KAAVATIEDOT

 
Alueen keskeinen maanomistaja on Joroisten 
kunta. Kunnan omistamat maat sijoittuvat 
alueen keskiosiin ja niille sijoittuvat mm. 
kokonaan nykyiset ladut, hyppyrimäet, 
frisbeegolf-rata, Kanavan lava, ampumarata 
sekä osa golfkentän alueesta. Kotkanpolku ja 
suurin osa golfalueesta sijaitsevat yksityismailla.

Kotkatharjun harjualueella, lukuun ottamatta 
5-tien pohjoispuolista aluetta, on voimassa 
Etelä-Savon maakuntakaavan kaavamerkintä 
Vr-m. Merkinnällä osoitetaan keskusverkon 
ulkopuolisia alueita tehokkaalle virkistyskäytölle, 
ulkoilulle, urheilulle ja matkailua palveleville 
toiminnoille.
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3. MAANOMISTUS JA KAAVATIEDOT 

 VIRKISTYSMATKAILUALUE, V-rm

”Merkinnällä osoitetaan keskusverkon ulkopuolisia alueita tehokkaalle 
virkistyskäytölle, ulkoilulle, urheilulle ja matkailua palveleville toiminnoille. 
Alueella on yksityiskohtaisemman suunnittelun tarvetta virkistyskäytön ja 
matkailutoimintojen yhteen sovittamiseksi.

Suunnittelumääräys
Alueen yleisen virkistyskäytön kehittäminen sekä luonto-ja kulttuuriarvojen 
säilyminen tulee turvata yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Alueelle 
voidaan osoittaa matkailurakentamista.

Rakentamismääräys
Alueelle saa rakentaa ulkoilu-, urheilu-ja virkistyskäyttöä sekä matkailua 
palvelevia rakennuksia”.

Alueen soveltuvuus ulkoiluun, urheiluun ja matkailuun on siis tunnus-
tettu maakunnan tasolla ja siksi alueen kehittämiseksi onkin mahdollista 
hakea esim. ELY-keskuksen myöntämiä avustuksia.

Joroisten kunta on parhaillaan laatimassa Kotkatharju-Valvatus osayleis-
kaavaa, johon myös tämä yleissuunnitelman mukainen alue sisältyy. 
Yleiskaavassa alueen kaavamerkintä on VU, eli urheilu- ja virkistyspalve-
luiden alue. Kaava vahvistetaan v. 2015 lopussa.

Golfalueella on voimassa golfalueen asemakaava. Kaava mahdollistaa 
golfkentän ja sitä palvelevien rakennusten sijoittumisen lisäksi runsaasti 
rakennusoikeutta loma-asumiseen ja hieman asuinrakentamiseenkin. 
Tällä kaava-alueella sijaitsee mm. omarantaisia loma-asuntotontteja sekä 
hotellin rakennuspaikka.

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET JA LIIKENNEALUEET

Kotkatharjun alueen kehittämiseen merkittävimmin vaikuttavia 
ympäristöolosuhteita ovat etenkin alueen sijainti 1-luokan pohjavesi-
alueella sekä harjualueen keskeiset osat suojeleva Natura-alue. Muita 
selkeästi aluetta rajaavia ja siihen vaikuttavia tekijöitä ovat kolmen eri 
aikakauden 5-tien linjaus alueen länsiosassa. Kanavan nykyinen liikun-
ta-alue sijaitsee 5-tien nykyisen ja vanhimman linjauksen välissä.

Maantieteellisesti alue sijaitsee Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien 
välissä ja alueen mahdollisia käyttäjiä ovat maakuntien asukkaat. Savon 
maakuntien väestöluku on n. 400 000 ja Keski-Savon kunnissa, noin 
puolentunnin ajomatkan sisällä asukkaita on n. 60 000. 

Kävely- ja pyöräilymatkan päässä asukkaita on n.4000. Loma-asuntojen 
määrä Joroisissa on vuoden 2014 tilaston mukaan 1277 kpl ja Savon 
maakunnissa yhteensä n. 80 000 kpl.

Kotkatharjun alue on liikenteellisesti erittäin helposti saavutettavissa. 
5-tie sivuaa aluetta, joten tien varteen voidaan sijoittaa alueelle opastavia 
liikennemerkkejä. Vuorokaudessa VT-5:llä Joroinen-Varkaus välillä 
kulkee n. 7800 ajoneuvoa.

Alueen lävitse kulkevat tiehallinnon hallinnassa olevat vanhin 5-tien 
linjaus Kotkatlahdentie sekä Kerisalonsaaren maantie. 

Joroisten lentokenttä sijaitsee välittömästi golfalueen vieressä. 
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4. HARRASTUSTIEDOT

 

Alueen liikuntapaikoista selvästi suurin ja 
merkittävin on Kartanogolf. Kartanogolfin 
jäsenmäärä n. 1100 henkeä ja kesän aikana 
kierroksia kertyy n. 27 000. Lisäksi alueen 
ravintolapalveluita, minigolfia (sopimus vuoteen 
2017) ja tutustumisalueita käyttäviä henkilöitä 
on n. 3000. Asemakaavaan on merkitty 
Kartanogolfin yhteyteen mahdollisuudet 
Caravan-alueelle ja maauimalalle. Lisäksi 
kentän välittömässä läheisyydessä on 
vapaa-ajan tontteja.
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4. HARRASTUSTIEDOT 

KESÄKÄYTTÖ

Kanavan alueen liikuntamahdollisuuksista tällä hetkellä suurimmassa 
suosiossa on frisbeegolf.  Vasta 2015 kesäksi 18-väyläiseksi valmistunut 
rata on ollut kovassa käytössä ja kierroksia radalla on heitetty yli 6000. 
Rata myötäilee hiihtoreittejä ja kulkee mäkisessä harjumaisemassa.

Upean luontomaiseman keskellä kulkevaa, 7 kilometriä pitkää Kotkan-
polkua kierretään yli 3000 kertaa vuodessa. Kotkanpolku kulkee 
pääasiassa yksityisen maanomistajan mailla, mutta heidän kanssaan on 
sovittu että aluetta voidaan käyttää retkeilytarkoitukseen ja että sitä 
saadaan markkinoida luontoliikuntapaikkana. Kotkanpolku kulkee 
pääosin Natura-alueella.

Kanavan välittömässä läheisyydessä sijaitsee ampurata, jolla on myös 
runsaasti käyttäjiä. Arviolta ampumaradalla on 500-1000 käyttäjää 
vuodessa. 

Kesäkäyttäjistä suuren kävijämäärän kerää myös kesäteatteri. Vuosittain 
noin 1000 ihmistä käy katsomassa aktiivisesti toimivan teatterin 
vuotuisen esityksen. Kesäteatteri toimii vuokralla Joroisten Urheilijoi-
den omistamassa kiinteistössä.

Kanavan lavan läheisyydessä, pääasiassa Kotkanpolulla, harrastetaan 
kovassa nousussa olevaa polkujuoksua. Kanavan ja Kotkanpolun 
alueella on järjestetty kaksi kertaa Kotkis Trail Run tapahtuma. Vuoden 
2015 tapahtuma keräsi yli sata osanottajaa.

Kotkatharjun alueella on erinomaiset olosuhteet maastopyöräilylle. 
Tällä hetkellä käyttäjäkuntaa on 20-30, mutta aktiiviset käyttäjät ovat 
alkaneet kehittää reitistöjä yhteistyössä kunnan kanssa. On siis oletetta-
vaa, että harrastajamäärät tulevat kasvamaan reittien kehittymisen 
myötä.

Kotkatharjun maastoissa harrastetaan myös suunnistusta, hirvenjuoksua, 
marjastusta, sienestystä, kalastusta (Kotkatjärvi, kanava) sekä geokätköi-
lyä. Lisäksi merkittävä alueen toimintojen käyttäjäryhmä on Joroisten 
yhtenäiskoulu, jonka oppilaat käyvät hyödyntämässä edellä mainittuja 
mahdollisuuksia muutaman kerran lukuvuoden aikana. 

Kotkatharjua ympäröivä Saimaan vesistö tarjoaa myös kalastus- ja 
veneilymahdollisuuksia. Merkitty venereitti johtaa Joroisten kunnan 
venesatamasta Puomilansalmen kautta Varkauden ja Savonlinnan 
väliselle vesireitille.

Kartanogolfin läheisyydessä sijaitsee kunnan ylläpitämä ja omistama 
Karhulahden kotiseutumuseo. Museossa käy vuosittain noin 100-200 
vierasta katsomassa joroislaista perinnemiljöötä ja sen upeita rakennuksia. 
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4. HARRASTUSTIEDOT 

TALVIKÄYTTÖ

Kotkatharjun alueen talvikäyttö kulminoituu Kanavan lavan ympäris-
töön. Alueella on useita hiihtolenkkejä, joista vajaa 3 km on valaistua 
latua. Kanavan hiihtoreitit ovat lumitilanteen salliessa yhteydessä 
kirkonkylän latuverkostoon yhdysladun myötä. Lisäksi Kanavan lavan 
läheisyydessä on mäenlaskupaikat sekä kaksi rakennettua hyppyrimä-
keä (HS50 ja HS30) sekä maastoon muokattu pikkumäki (HS7). Tällä 
hetkellä isoin mäki on vanhojen rakenteidensa ja rakennuspuutteiden 
vuoksi käyttökiellossa. Talvikäyttö vaihtelee vuosittain. Viime vuosina 
hyppyrimäistä on hypätty satunnaisesti eikä ohjattua toimintaa ole 
ollut vuoden 2011 jälkeen.

Talvella Kotkatharjun alueella harrastetaan myös lumikenkäilyä ja 
viime talvena maastossa kulki myös karttaan merkattu lumikenkäreitti.

Saimaan vesistössä harrastetaan runsaasti myös talvikalastusta ja 
merkitty moottorikelkkareitti kulkee alueen eteläpuolella Joroisselällä.
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ALUEEN KÄYTTÄJIEN KUULEMISESTA
 Yleissuunnitelman alussa työryhmä kutsui koolle alueen käyttäjät. Tilaisuudessa käytiin yhdessä 

läpi olemassa olevia toimintoja sekä kuultiin eri käyttäjäryhmien toiveita alueen kehittämiseksi.

Alle on luettelomaisesti kirjattu yhteenvetoa käyttäjäryhmien ajatuksista:
• alueella olevat nykyiset toiminnot tulee säilyttää
• latuverkkoa tulee tarkastella nykyistä tarvetta vastaavaksi
• aluetta kehittäessä tulee hahmottaa taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset
• paikoitusalueen kehittäminen ja parantaminen
• kanavan alueelle kaivataan huoltorakennusta sekä kunnallistekniikkaa
• alueen jätehuolto on suunniteltava paremmin
• kanavan alueen ja Kartanogolfin alueet tulee yhdistää yhdysreitillä
• alueen kehittymisen myötä majoituspalveluiden puute nousee entistä suuremmaksi ongelmaksi
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5. TULEVAT HARRASTUS-
 MAHDOLLISUUDET

Kartanogolfin alue

Päävastuu Kartanogolfin kehittämisestä on Kartanogolf Oy:llä. Joroisten kunta 
tekee aktiivista yhteistyötä Kartanogolfin kanssa ja tukee alueen kehittymistä. 
Alueelle on suunniteltu vesi- ja viemäriyhteyttä. Kenttien läheisyyteen on 
kaavoitettu tontteja vapaa-ajan asunnoille. Kaavaan on myös merkitty Cara-
van-alue sekä maauimala. 

Kartanogolfin ja kanavan alueen yhdistäminen

Kotkatharjun reitistöjen lisääminen ja Kotkanpolun lisälenkki ”kangasvuokon 
kuiskaus” yhdistäisi omalta osaltaan Kartanogolfin ja kanavan alueelta lähtevän 
Kotkanpolun. Lisäksi alue yhdistetään kanavan varteen merkittävällä reitillä. Uutta 
reittiä voidaan hyödyntää latupohjana, retkeilyreittinä sekä frisbeegolfin väylinä. 
Yhdysreitille joen varteen on suunnitelmissa myös laavun rakentaminen. 

Alueiden yhdistämisellä saavutetaan merkittäviä synergiaetuja. Koko Kotkatharjun 
alueen ulkoilijoiden saataville saadaan golfalueella olevat palvelut. Kartanogolfin 
palvelut ovat avoinna huhtikuusta-marraskuuhun. Klubirakennuksessa ulkoliikkuji-
en käytettävissä on käymälät, pesutilat, kahvio sekä ravintolapalvelut. Kotkatharjun 
ulkoliikuntareittien lähtöpaikkana on toiminut kanavan lavan lähiympäristö. 
Vaihtoehtoiseksi lähtöpaikaksi lisätään Karhulahden museon edustalla oleva 
asfaltoitu paikoitusalue.

Edellä mainitut palvelut tulee ottaa huomioon kanavan alueen huoltorakennuksen 
tarveharkinnan yhteydessä.
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5. TULEVAT HARRASTUSMAHDOLLISUUDET

Frisbeegolfpuisto

Kotkatharjun alueelle kanavan lavan ja hyppyrimäkien läheisyyteen perustettiin 9-väyläinen frisbee-
golfrata kesällä 2014. Heti ensimmäisenä kesänä rata sai suuren suosion ja sitä päätettiin laajentaa 
18-väyläiseksi. Radan luokitus on A1, joka tarkoittaa että kysymyksessä on kilparata. Kilparataluoki-
tuksia on kolmenlaisia; A1 on kilparadoista helpoin ja pitää sisällään kohtuullisen lyhyet väylät. 
Järjestetyt kilpailut ovat usein alueellisia. AA1 rata on kohtuullisen vaativa ja sisältää pidemmät väylät. 
Tällaisella radalla järjestetään kansallisia kilpailuja. Vaativin rata on AAA1 kilparata, jonka vaatimuksena 
on että väylien keskipituus on yli 140 metriä. Tällaisilla radoilla heitetään kansainvälisen tason kilpai-
luita. 

Yleissuunnitelman yhtenä kärkihankkeena on kanavan lavan ulkoliikuntaympäristön ja Kartanogolfin 
alueen yhdistäminen. Tämä tapahtuisi yhdistämällä alueet latuverkostolla ja ulkoliikuntareiteillä. Lisäksi 
alueelle on suunniteltu toinen 18-väyläinen frisbeegolfrata siten, että lähtöpaikkana toimisi Kartano-
golf. Reitti kiertäisi Kartanogolfilta Kerisalonsaarentien pohjoispuolta nykyisen radan lähtöpaikan 
läheisyyteen ja menisi takaisin tien eteläpuolta, kanavan rantaa myötäillen. Kaavaillun reitin pituus olisi 
sellainen, että se mahdollistaa reitin rakentamisen AAA1 kilparadaksi, jolloin tulevaisuudessa Joroisissa 
voitaisiin kilpailla vaikkapa European Tourin osakilpailu. Kartanogolfin olosuhteet ja järjestelmät on 
koettu toimiviksi mm. golfin reikäpelin SM-kilpailussa.

Mikäli toinen 18-väyläinen rata toteutuu, tulisi Kotkatharjun frisbeegolfpuistosta ainutlaatuinen 
Suomen mittakaavassa. Enimmillään väyliä löytyy tällä hetkellä Huittisista, jossa on 28-väylää luoki-
tuksella AA1. Kotkatharjun frisbeegolfradat muodostaisivat 36-väyläisen kokonaisuuden, jossa nykyi-
nen 18-väyläinen rata toimisi matalan kynnyksen ja koko perheen ratana ja uusi kilparata keräisi 
Joroisten, Savon ja Suomen aktiivi- ja kilpaheittäjät. Kartanogolf Oy on mukana uuden radan suunnit-
telussa ja heidän olemassa olevat palvelunsa olisivat myös Kotkatharjun ulkoilualueen käyttäjien 
käytettävissä.
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5. TULEVAT HARRASTUSMAHDOLLISUUDET

Kanavan lavan ympäristö

Kanavan lavaksi sanotaan Joroisten Urheilijoiden omistamaa rakennusta, joka sijaitsee hyppyrimäkien 
välittömässä läheisyydessä. Lavan kehittäminen kuuluu urheiluseuralle. Tällä hetkellä käyttäjänä on 
myös kesäteatteri, joka on vuokralla JoU:n tiloissa. Kesäteatteritoiminnan kehittäminen kuuluu 
Joroisten kesäteatteri ry:lle. Lavan vieressä sijaitsee ulkokäymälät, jotka ovat yleisessä käytössä. Käymä-
löiden tyhjennyksestä vastaa Joroisten kunta.
 
Kanavan lavan ympäristössä olevien liikuntapaikkojen olosuhteita on tarkoitus parantaa. Pysäköintitilat 
tulisi tasoittaa ja merkitä selkeämmin. Valoladun lenkkiä tulisi muuttaa siten, että se palvelisi tällä 
hetkellä suurimmalla käytöllä olevaa reittiä. Alueelle tuodaan kunnallistekniikka ja rakennetaan 
huoltorakennus. 

Lavan läheisyydessä sijaitsee laavu, jota käytetään ympärivuotisesti. Talviaikaan laavulta lähtee pulkka-
mäki, joka on kovassa käytössä. Suunnitelmassa mäenlaskuolosuhteita kehitetään ja aluetta jaetaan sekä 
pulkkamäeksi, että lumilautailijoiden ja temppulaskijoiden mäeksi. Mäkien alastuloja erotetaan niin, 
ettei vaaratilanteita pääse syntymään. 

Mäkihyppytoiminta on ollut hiljaiselossa muutaman vuoden. Talven 2015-2016 aikana toimintaa 
viritellään jälleen mäkihyppykoulun muodossa. Kunta ja Joroisten Mäkihyppääjät ry. voivat solmia 
hyppyrien alla olevista maa-alueista ehdollisen vuokrasopimuksen. Joroisten mäkihyppääjät ry:llä on 
näin mahdollisuus korjata HS50 mäkeä hyppykuntoon ja kehittää toimintaa laajemminkin. Kunnan 
suunnitelmissa ei vähäisen käytön vuoksi ole hyppyrimäkien kunnostaminen. 

Ampumaradan toimintaedellytyksenä on voimassa oleva ympäristölupa. Tällä hetkellä ympäristölupaa 
ei ole ja sitä ollaan hakemassa vuoden 2015 loppuun mennessä. Toiminnan kehittäminen ja ylläpitämi-
nen on toiminnan harjoittajan vastuulla. Hirvenjuoksussa käytetään latupohjia tai kotkanpolkua. 
Ampumaradan käyttöaikoja tulee sovittaa yhteen alueen muun käytön, esim. kesäteatterin kanssa.

15



5. TULEVAT HARRASTUSMAHDOLLISUUDET

Karhulahden kotiseutumuseo

Joroisten kunnanvaltuusto päätti kunnan 350-vuotis juhlavuotena perustaa Karhulahteen kotiseu-
tumuseon vuonna 1981. Karhulahden kotiseutumuseo sijaitsee noin 4 kilometrin päässä Joroisten 
kirkonkylästä, golfkentän välittömässä läheisyydessä. Kotiseutumuseo muodostuu Karhulahden 
tilan talouskeskuksesta. Avaraan pihapiiriin kuuluvat osittain kaksikerroksinen päärakennus 
vuodelta 1829 (korotus 1920-luvulta), vuoraamaton tuparakennus Rauhala, aitta-liiteri-saunara-
kennus, kolmeosainen aittarivi, navetta vuodelta 1828 ja talli 1700-luvulta sekä vinttikaivo. Pihalla 
on lisäksi komea sireenimaja. Vähän kauempana pihapiiristä sijaitsevat savusauna, paja, riihi ja 
kolme latoa.

Museon näyttely tarjoaa varsin monipuolisen näkökulman tilan elämään. Päärakennus on sisustettu 
ikään kuin asukkaat olisivat poistuneet hetkeksi töidensä äärestä pihalle. Tuvassa on erilaisia 
työvälineitä, mm. kangaspuut, sekä suuri leivinuuni. Salin puolella esitellään vauraan talon kalus-
tukseen kuuluvat tyylikkäät huonekalut sekä tapetit. Perällä on isännän toimisto kirjoituspöytineen 
sekä kirjoitus- ja laskukoneineen. Yläkerrassa on näytteillä Joroisia kuvaavia karttoja 
1600–1900-luvuilta.

Museon päärakennuksen katto on saneerauksen tarpeessa ja se on suunniteltu tehtäväksi tulevien 
vuosien aikana. Museon markkinointia on myös tarkoitus lisätä ja museosta tulisi tehdä maksuton. 
Miljöötä tulee myös tarkastella erilaisten tapahtumien järjestämispaikkana.
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5. TULEVAT HARRASTUSMAHDOLLISUUDET

Kotkatharjun reitistöt

Kotkatharjuilla sijaitsee useita polkuja ja reittejä. Harjujen päällä on myös kunnan yläpitämiä 
hiihtolenkkejä. Yleissuunnitelman myötä kaikkien reittien opastaminen on tarkoitus yhdenmukaistaa 
sekä alueelle lisätään selkeät kartat ulkoilijoille ja hiihtäjille. 

Kotkatharjun alueella sijaitseva Kotkanpolku kulkee pääasiassa yksityisen maanomistajan mailla. 
Maanomistajan kanssa on sovittu, että reittiä voidaan markkinoida yleisesti luontoliikuntapolkuna. 
Moottoriajoneuvoilla liikkuminen on ehdottomasti kielletty. Harjun päällä polku on vaikuttava, 
molemmilla puolilla jyrkästi alas viettävät rinteet. Seitsemän kilometriä pitkä polku etenee ainutlaa-
tuisissa olosuhteissa, eikä ihme että polku on suosittu lenkkeilijöiden keskuudessa.
 
Polkujuoksun kehittämiselle on olemassa erinomaiset edellytykset ja kotkanpolun jatkaminen tukisi 
lajin kehittymistä. Reitistöjen kehittämisestä on sovittu maanomistajan kanssa.

Joroisten seutu on ilmastoltaan ja kasvuolosuhteiltaan suotuisa niin viljellyille kuin luonnonkasveille. 
Kotkanpolku keväisessä asussa linnunlauluineen on varmasti elämys. Polku kulkee osin Natura-alueel-
la ja on siis suojeltu muulta käytöltä. 

Tavoitteena on, että Kotkatharjun alueelle merkitään maastopyöräilyreitti. Reitin merkitsemisestä on 
sovittava maanomistajien kanssa.

Retkeily, marjastus, geokätköily ja ulkoilu on vapaamuotoista alueella tapahtuvaa toimintaa. Toiminta 
voi jatkua jokamiehenoikeuksia noudattaen.

17



Ko
tk
at
la
hd
en
tie

Säynelampi

Tervalampi

Kaidanlampi

Maali 

Kotkatlahdentie

Ampumarata

Hyppyrimäet

Lava

Lähtö

Ka
na

va
tie

Mäenlaskupaikat

3 KM LATU

5 KM LATU

VALAISTU OSUUS

LATUREITTI URHEILUTALOLLE

olet tassa

LADUT 

UUSI PATIKOINTI- / MAASTOPYÖRÄILY-/
HIIHTOREITTI

18

Kotkanpolkua on mahdollista laajentaa Kotkat-
lahdentien eteläpuolelle. Asiasta täytyy neuvotella 
maanomistajien kanssa. Laajennuksen myötä 
lenkin pituus kasvaisi n. 5,5 kilometriä. 

Talvikäytössä oleva yhdysreitti on mahdollista 
saada myös kesäkäyttöön. Asiasta on keskusteltu 
maanomistajien kanssa. Näin ollen retkeilyreit-
tien pituus olisi Kotkatharjulla ja lähialueilla 
jopa 20km. Samalla saadaan reitistöjen käyttäji-
en käyttöön urheilutalon läheisyyteen rakennettu 
huoltorakennus. Rakennuksesta löytyvät tilavat 
pukuhuoneet ja suihkutilat miehille ja naisille. 
Tälläkin hetkellä osa Kotkatharjun hiihtäjistä 
käyttää kyseisiä huoltotiloja.



5. TULEVAT HARRASTUSMAHDOLLISUUDET

Triathlon

Joroisisssa järjestetään vuosittain Joroisten teräsmieskisat. Viime vuosina ja myös 
kesällä 2016 kilpailu on loppuunmyyty ja siihen osallistuu 1600 kilpailijaa. Jorois-
ten väliluku tuplaantuu triathlonviikonlopun ajaksi. Aluetta voisi hyödyntää 
harjoitusolosuhteiden muodossa. Joroisiin ollaan suunnittelemassa vakituisia 
triathlonreittejä. Osa reiteistä voisi kulkea Kotkatharjun alueella ja reittien käyttäjät 
voisivat tukeutua alueen palveluihin.
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6. KOTKATHARJUN ALUEEN KEHITYS 
 ELINKEINOELÄMÄN NÄKÖKULMASTA
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Kotkatharjun alueella sijaitsevan Kartanogolfin läheisyyteen on kaavoitettu 
runsaasti vakituiseen asumiseen ja loma-asutukseen tarkoitettuja tontteja. Alueen 
lähtiessä rakentumaan, rakennuttajat ovat todennäköisesti ja ensisijaisesti golfin 
harrastajia. Samoin alueen rakentamiseen sijoittavat investorit näkevät golfharras-
tuksen alueen vetovoimaisena tekijänä. Golfin houkuttelevuuden lisäksi tarvitaan 
kuitenkin myös muita, alueen kiinnostavuutta ja käytettävyyttä vahvistavia ja 
monipuolistavia tekijöitä. 

Tässä yleissuunnitelmassa esiin nostettujen kärkihankkeiden toteutuminen on 
alueen kehittymisen ja rakentumisen kannalta tärkeää. Toimenpiteet lisäävät ja 
hyödyntävät harjualueen käyttömahdollisuuksia eri tavoin. Harrastusmahdolli-
suuksien lisääntyessä alueen kiinnostavuus ja käytettävyys kasvaa. Näin ollen golf 
ei ole ainoa syy saapua alueelle. 

Kotkatharjun kehittyminen monipuoliseksi, matalan kynnyksen liikunta- ja 
harrastusalueeksi, tukee myös lähialueella majoituspalveluja tarjoavien yritysten 
toimintaa. Joroisissa yöpyy vuodessa myös tuhansia karavaanareita. Osa heistä 
viipyy alueella pitempään ja käyttää lähellä olevia palveluja ja erilaisia harrastus-
mahdollisuuksia olemassa olevan tarjonnan mukaan.  Kotkatharjun alue tulee 
parhaimmillaan vastaamaan myös tähän kysyntään.

Kävijämäärien kasvaessa Kotkatharjun alueelle on synnytettävissä uutta yritystoi-
mintaa esimerkiksi ohjelmapalvelujen muodossa. Suotuisan kehityksen jatkuessa 
edelleen, kysyntää tulee olemaan myös uusille kaupallisille palveluille ja toimin-
noille.



KOTKATHARJUN YLEISSUUNNITELMAN 
KUULEMISTILAISUUDESTA
 • Alueen pohjoisosissa järjestetään issikkavaellusta ratsastustalli Rellan järjestämänä.

• Ampumaradan ja latujen läheisyys tulisi huomioida ampumahiihdon kehittämisessä. (Haussa oleva ampumaradan ympäristölupa  
 tulee odottaa ennen kehittämistä)
• Alueelle tulisi saada kiintorastit heijastimilla. Suunnistuskarttoja ei tällä hetkellä alueelta saa. Karttoja tulisi olla saatavilla 
 Kartanogolfilla, kunnanviraston yhteispalvelupisteessä sekä kirjastossa. Kartat tulisi laittaa myös nettiin. Kunta aloittaa neuvottelut  
 Savon Suunnan kanssa uusimpien karttojen käytöstä.
• Alueella on hyvät mahdollisuudet Maastotriathlonin kehittämiselle. Joroisselkää voisi käyttää uintialueena ja Kotkatharjun aluetta  
 hyödyntää pyöräilyssä ja juoksussa.
• Alueen yhteisesite täytyy tehdä sekä paperiversiona että nettisivun muodossa. Esitteitä tulee saada lähtöpaikkojen yhteyteen,   
 Jari-Pekkaan, kirjastoon ja kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen. 
• Kartanogolfin mahdollisuudet caravan-toiminnan ja majoituspalveluiden kehittäjänä
• Puomilansalmen tilanne esim. purjeveneiden osalta on mahdoton. Alueen masterplan on suunnitteilla. Se sisältää lentokentän  
 kotkatharjun lisäksi lentokentän alueen ja Saimaan vesistöalueen yhdistämisen lähelle kuntaa. Masterplanissa otetaan laajemmin  
 kantaa elinkeinoelämän kehittämiseen.
• Teiden ylitykset sekä nopeusrajoitukset on suunniteltava. Kotkatlahdentien ylitys tai alitus on ajankohtainen, jos käyttäjämäärät sen  
 vaativat.
• Kanavan alueen vesihuollon ja huoltorakennuksen tarve on olemassa. 
 Erityisesti käymälätilanne lavan ympäristössä on tällä hetkellä ongelmallinen.
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TOIMENPITEET ALUEEN
KEHITTÄMISEKSI
 Suunnitelman tekijöiden mielestä alueen kehittäminen suunnitelmatavoitteiden mukaisesti tulisi aloittaa alla olevista toimenpiteistä. 

Uusien liikuntamuotojen vaikutukset sekä eri lajien harrastajamäärien kehitys tulee ottaa huomioon alueen kehittämisessä.
Se voi myös muuttaa suunniteltuja toimenpiteitä ja niiden aikataulua.

2016
Alueen kehittämisen tavoitteena on Kotkatharjun alueen harrastusmahdollisuuksien kehittäminen sekä alueen tunnetuksi saatta-
minen ja markkinointi alueellisesti sekä maakunnan tasolla. Alueesta ollaan luomassa helposti saavutettavaa matalan kynnyksen 
ulkoilu- ja virkistysaluetta.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi alueen kehittämiseksi on nostettu esille seuraavat kärkihankkeet toteutusaikatauluineen:
1. Lisäreitistöjen merkitseminen eri harrastuslajien käyttöön v. 2016
2. Kanavan lavan ympäristön kehittäminen, olosuhteiden parantaminen ja opasteiden pystyttäminen ja yhdenmukaistaminen v. 2016
3. Yhdysreitin (myös latupohja) rakentaminen Kartanogolfin ja Kanavan "keskuksen" välille v. 2016
4. Frisbeegolfradan rakentaminen niin, että lähtöpaikkana toimii Kartanogolf ja että reitti käy Kanavan alueella v. 2016
5. Triathlonin harjoitusreitistöjen mahdollinen merkitseminen kulkemaan Kotkatharjun ulkoilualueen kautta
6. Alueelle tuodaan kunnallistekniikka ja rakennetaan huoltorakennus.

2017
1. Markkinointisuunnitelman tekeminen, alueen tunnettavuuden lisääminen sekä Kotkatharjun ulkoilualueen nettisivujen   
 tekeminen sekä alueen markkinointi sosiaalisessa mediassa.
2. Alueen toimijoiden ja kunnan yhteispalaveri alueen kehittämisestä ja tehdyistä toimenpiteistä
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