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Evon kehittämisryhmä 

 

Toimintasuunnitelma Evon leirialueen kehittämiseksi vuosina 2020 - 2022 

 

Yleistä 

Hämeenlinnan Evolla, entisen Lammin kunnan alueella Ylisen Rautjärven ja Pitkänniemenjärven 

välisellä kannaksella sijaitsee Metsähallituksen (MH) omistama ja leirikäyttöön osoittama alue. 

Evon alueen pitkän aikavälin kehittämistä koordinoi partiossa Evon kehittämisryhmä, joka toimii 

pysyvässä organisaatiossa osana talouden hallinnonalaa. Evon kehittämisryhmä aloitti toimintansa 

vuonna 2017 ja on siitä lähtien toiminut partion pysyvän organisaation yhteyspintana muihin Evon 

alueen sidosryhmiin ja tapahtumaorganisaatioihin alueen käyttöön liittyen. Evon kehittämisryhmä 

on kartoittanut partiokentän näkemyksiä alueen kehittämisestä keskustelemalla alueella 

tapahtumien vastuuhenkilöiden kanssa ja toteuttamalla kyselytutkimuksen kaikille partiolaisille 

vuoden 2019 aikana. Tämä suunnitelma on laadittu käytyjen keskustelujen ja kyselytutkimuksen 

tulosten perusteella. 

Partioliikkeen strategia Suomessa uudistuu vuoden 2020 aikana muutokset otetaan tarvittaessa 

huomioon myös Evon alueen kehitystyössä. Alueen yleisilmeen kehittymisen kannalta toiveissa olisi, 

että partion symboliikka olisi näkyvää Evolla käyville vierailijoille ympärivuotisesti. Vallalla oleva 

yhteiskunnallinen keskustelu tarjoaa ympäristötietoisuuden lisääntymisen myötä mahdollisuuksia 

luoda Evosta partion käyntikortin, mutta toisaalta edellyttää myös entistä tarkempaa huolenpitoa 

alueen kestävästä käytöstä. Myös kehitystoiminnan rahoituspohjaan saattaa kohdistua ulkoisia 

paineita muuttuvassa maailmassa. 

Kehitystoimenpiteet on esitelty tässä toimintasuunnitelmassa lähinnä otsikkotasolla ja seuraavan 

vuoden aiheita on syvennetty parilla lauseella. Suurimmat toimenpiteet toteutetaan erillisten 

projektisuunnitelmien pohjalta. Pidemmälle tulevaisuuteen sijoittuvien toimenpiteiden suunnitelmat 

täsmentyvät myöhemmin. 

Ryhmän vastuunjakoa selkeytetään tulevalla toimintakaudella. Nykyisten dokumentaatioon, alueen 

infrastruktuuriin ja kumppanuuksiin keskittyvien haarojen lisäksi otetaan parempi ote myös alueella 

tapahtuvaan jatkuvaan huolto- ja kunnostustoimintaan. 

 

Tärkeät rajapinnat 

Evon metsät ovat Hämeen Ammattikorkeakoulun (HAMK) Metsäoppilaitoksen opetuskäytössä. 

Alueella toimittaessa ja sitä muokattaessa tulee siten ottaa huomioon omistajan kannan lisäksi myös 

HAMK:n mielipide. Alueelle tehtyjen kiinteiden rakennelmien ja muun infrastruktuurin ylläpitovastuu 

jaetaan MH:n, HAMK:n ja SP:n välisen vastuunjakotaulukon mukaisesti. Vastuunjakotaulukon sisältö 

käydään läpi syksyllä 2019 ja tarkastellaan vuosittain kaikkien kolmen osapuolen kesken. 

MH:n ja HAMK:n lisäksi SP:n merkittävä yhteistyökumppani on Scout Electric Team ry (SET), jonka 

tarkoituksena on edistää sähkötekniikan tuntemusta partiossa. Yhdistyksen jäseniä on mukana Evon 

kehittämisessä ja SET:n suunnitelmissa on myös jatkossa terävöittää vesialan ja it-infrastruktuurin 

osaamisen jakamista partiokentällä. 



Kestävän käytön periaatteet 

Suunniteltaessa seuraavia tapahtumia ja suurleirejä Evon leirialueella on otettava huomioon myös 

alueen kestävyys, jotta maasto säilyy käyttökelpoisena ja luonto monimuotoisena tulevillekin 

leirisukupolville. Roihun 17 000 henkilön osallistujamäärä osoitti alueen kantokyvyn ylärajan. 

Suuremmalla osallistujamäärällä maaston kuluminen on niin voimakasta, että alueen luonto ei ehdi 

elpyä kuuden vuoden tauon aikana. Myös useammin järjestettävät ja entisestään kasvavat piirileirit 

hidastavat maaston palautumista. Suurimmille tapahtumille (käytännössä Finnjamboreet) tulisi 

asettaa osallistujamäärän yläraja ja pienempiä tapahtumia olisi hyvä saada jakautumaan alueen eri 

osille kuormituksen jakamiseksi. Tämän tiimoilta tutkitaan mahdollisuutta kasvattaa hieman alueen 

niin sanottua piirileiriosaa, jotta maaston kulumista voidaan jakaa. 

Maaston kulumisen lisäksi suurimpia alueen kestävyyteen liittyviä seikkoja on harmaiden vesien 

käsittelyyn olennaisesti kuuluvan imeytyskentän kapasiteetti ja kunto. Viemäriverkko ja 

pumppaamot riittävät reilun 17 000 hengen vesien käsittelyyn, mutta imeytyskenttä ei tätä 

suurempia vesimassoja pysty käsittelemään tehokkaasti. Aluetta kehitettäessä tulisikin kiinnittää 

huomiota myös harmaiden vesien käsittelymenetelmiin ja mahdolliseen imeytyskentän kapasiteetin 

lisäämiseen. 

 

Aikataulurunko vuosien 2020 - 2022 toteutettaville hankkeille 

 

Vuosi 2020  

Nykytilan dokumentaation saattaminen valmiiksi 

• Viedään työ päätökseen, jotta käyttöohjeet alueelle ovat olemassa. 

• Asetetaan tieto saataville helppokäyttöisessä muodossa. 

PK1-keskuksen laajennus -> kustannusarvio noin 3 000 € 

• Keskuksen suojarakennelmaa laajennetaan hieman, jotta sinne saadaan mahtumaan 

tietoliikennelaitteita ja sähköverkon käyttöön ja ylläpitoon liittyviä tarvikkeita. 

Ensimmäisen vaiheen sähkökaappien kunnostus -> kustannusarvio noin 3 000 € 

• Ovat olleet pölyisissä olosuhteissa kymmenen vuoden ajan, huoltotarvetta on. 

Valokuituverkon kuntokartoitus ja korjaus -> kustannusarvio noin 2 500 € 

• Alueella on mykkiä välejä, jotka pitää korjata. Raffun katokselle rakennettu yhteys on 

hitsattavaa 

Monumentin vesikatto -> kustannusarvio noin 13 000 € 

• Komposiittilaudat ovat eläneet, eivätkä ylety päistään enää koolauksille. Kunnostuksen 

yhteydessä kannattaisi tehdä katosta vesitiivis, jotta rakennelman käytettävyys paranisi. 

Uusi sauna -> ei vielä kustannusarviota 

• Yksi kyselyllä merkittävästi esiin noussut tarve oli kiinteä sauna, joka tukisi pienempien 

tapahtumien (muutamaan tuhanteen henkeen asti) järjestämistä ja suurempien 

tapahtumien rakennus- ja purkuvaihetta 



• Projektin vaatimusmäärittely alkoi Johtajatulilla 2019 osallistavalla saunatyöpajalla. 

Suunnittelusta vastaa Niilo Ikonen. Ensivaiheen tavoitteena on saada käsitys tarvittavasta 

rakennuksesta, jotta sen kustannus hahmotetaan tarkemmin ja tarvittavaa rahoitusta 

voidaan lähteä hankkimaan. Kyseessä on sellaisen kokoluokan projekti, että sille tarvitaan 

merkittävä ulkopuolinen rahoitus. 

• Myös saunan ylläpitovastuu ja esim. vuokrauskäytännöt tulee sopia ennen rakentamisen 

aloittamista esim. MH:n kanssa 

• Alustava kustannusarvio on muutamia satoja tuhansia euroja. 

Jätevesiratkaisun päivittäminen -> ei vielä kustannusarviota 

• saunaprojekti ja lainsäädäntö yleisesti edellyttää koko alueen jätevesikäsittelyn läpikäyntiä 

nykysäännösten näkökulmasta ja toimenpiteiden pohtimista, kapasiteetti on riittämätön 

suurimmille tapahtumille 

  

Vuosi 2021 

Uusi sauna valmis 

Puhdasvesijärjestelmän päivitys -> ei vielä kustannusarviota 

Varasto leirialueelle -> ei vielä kustannusarviota 

• Kuten sauna, varasto on myös iso ja hintava projekti. Se edellyttää myös merkittävää 

ulkopuolista rahoitusta ja luultavasti myös pitkäaikaista sitoutunutta vuokralaista. 

• Suunnittelu ei vielä ole alkanut. 

• Varastohankkeen alustava kustannusarvio on muutamia satoja tuhansia euroja (mikäli osa 

saadaan vuokrattua). 

• Kevyenä vaihtoehtona tulee harkita mallia, jossa leirialueelle saadaan pysyvä alue 

tekniikkakonttien säilyttämiseen. 

Supan täyttöosan maisemointi -> kustannusarvio noin 3 000 € 

Portti -> kustannusarvio noin 25 000 euroa 

• Toiveissa olisi toteuttaa kiinteä porttirakennelma, joka ilmentäisi kaikille Evon kävijöille 

alueen merkitystä partiolaisille myös muulloin, kuin tapahtumien aikana.    

   

Vuosi 2022 

Uimarannan laajentaminen -> ei vielä kustannusarviota 

 

Finnjamboree kesällä 2022 

 


