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1. JOHDANTO 

 

Hirvijärvi-Varpula erämaavaellusreitistön kehittämishanke on Seinäjoen ja Lapuan 

yhteishanke. Idea lähti liikkeelle pidemmän vaellusreitistön tarpeesta. Alueeltamme puuttuu 

erämaavaellukseen sopivat patikointireitit, vaikka alueemme luonto tarjoaa rauhallisen korpi- 

ja suomaiseman vesielämyksineen Hirvijärven ja Varpulan altaan ympäristössä. Tämä aivan 

maakuntakeskuksen vieressä ja peltovoittoisen maakunnan keskellä sijaitseva, lähes 

hyödyntämätön erämainen alue tarjoaa pienelläkin tuotteistamisella lähivirkistystä 

eteläpohjalaisille ja uuden matkailu-ulottuvuuden muualta tuleville. 

 

Tämän erämaavaellukseen sopivan alueen maanomistus on Suomen valtion, Seinäjoen ja 

Lapuan kaupunkien, Lapuan Tuomiokirkkoseurakunnan, sekä yksityisten maanomistajien 

omistuksessa. Hankkeella kartoitettiin mahdollisuutta perustaa reitti, joka mukailee vanhoja 

maastossa olevia polkuja ja käyttää metsäteitä mahdollisimman vähän. Reitin käyttäjät 

voivat näin päästä erämaan tunnelmaan. 

 

Kehittämishankkeen tarkoituksena oli selvittää mahdollisuuksia reitistön perustamiseen. 

Mikäli reitistö perustetaan, siihen tulee olla maanomistajien kirjalliset luvat, jos yhteiskunnan 

rahoitusta haetaan, samalla taataan reitin pysyvyys. Hankkeessa ehdotettu reitti saatiin 

soviteltua niin, että monien osapuolten intressit huomioitiin. Maanomistajien intressien lisäksi 

alueella tulee ottaa huomioon luonnonsuojelualueet, niin luonto kuin eläimetkin. Järvien 

rantojen asumisrauha tulee säilyttää sekä luontorakentamisen mahdollisuudet huomioida. 

Tässä hankkeessa ehdotetaan viitoituksen, pitkospuiden, laavun ja kodan sekä lintujen 

tarkkailulavan rakentamista. 

 

Ihmiselle luonto ja sen tuomat mahdollisuudet ovat ensiarvoisen tärkeitä terveyden ja 

hyvinvoinnin kannalta. Lyhytaikainenkin mahdollisuus luonnossa liikkumiseen lisää yksilön 

terveyttä ja hyvinvointia. 
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2.  HANKETIIVISTELMÄ 

 

Hankkeessa suunniteltiin varsinainen erämaavaellusreitti Varpulan altaan itäpuolelle. 

Kartalle piirretty reitti kulkee pääosin Lapuan Tuomiokirkkoseurakunnan, Seinäjoen 

kaupungin ja Suomen valtion omistamilla mailla sekä pieneltä osin yksityisten 

maanomistajien mailla. Yksityisiä maanomistajasopimuksia ei saatu aivan niin laajalti tehtyä, 

mitä oli alkuperäisessä suunnitelmassa. Lapuan Simpsiöltä ja Seinäjoen Jouppilanvuorelta 

suunniteltiin reitit, jotka yhdistyvät tähän erämaavaellusreittiin. Näihin reitteihin ei kirjallisia 

lupia ollut tarkoituksena hakea. Myöskin järvien kanoottireitistö tutkittiin ja 

mielenkiintoisimmat kohteet tuotettiin kartalle. Luonto- ja elämyskohteina nousevat esiin 

Someronkorven tervahaudat, järvien välisen kannaksen näköalapaikka sekä Suppelonevan 

erämaaluonto, jonka reunamille on tarkoitus toteutushankkeessa rakentaa pitkospuut, sekä 

laavu Välimäen kalliolle. Hirvijärven ympäri kulkevalle pyöräreitille ei lupia tässä vaiheessa 

tiehoitokunnilta pyydetty. Hankkeessa tehtiin lisäksi jatkosuunnitelmat erämaavaellusreitin 

toteutushankkeelle. Reitistön toteutusvaiheessa tärkeimmäksi nousee viitoituksen toteutus 

sekä pitkospuiden ja laavun rakentaminen. 
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3. HANKKEEN TAUSTATIEDOT 

 
Hankkeen nimi:  Hirvijärvi-Varpula erämaavaellusreitistön 

kehittämishanke 
Hankkeen toteutusaika:  1.10.2015 – 31.5.2018 
Hankkeen päävastuu-viranomainen: Aisapari ry /  
 Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveri ry   
Hanketta hallinnoiva organisaatio:  Lakeuden Latu ry 
Hankkeen vastuuhenkilö:  Esko Vieri 

Puhelinnumero:  045-1675944  
Postiosoite:  Sareninraitti 1 E, 60200 Seinäjoki 
Sähköposti: esko.vieri@anvianet.fi 

 
Hankkeen projektipäällikkö: Hannu Salo 

Puhelinnumero:  045-6187929  
Postiosoite: Rakuunakatu 7, 60100 Seinäjoki 
Sähköposti: hannu.k.salo@gmail.com 
  

 
4. HANKERAPORTTI 
 
4.1 Hankeen tavoitteet 

 
Päätavoite 

Kehittämishankkeessa suunnitellaan erämaavaellusreitti Hirvijärven ja Varpulan altaan 

ympäristöön. Reitti kiertää altaiden ympäri, kulkien Lapuan kaupungin, seurakunnan ja 

Seinäjoen kaupungin omistamilla sekä yksityisten maanomistajien mailla yhdistyen 

Lapuan Simpsiöltä ja Seinäjoen Jouppilanvuorelta lähtevään elämysliikuntareitistöön. 

Reitistön elämyskohteet ja mahdolliset matkailupalvelut kartoitetaan ja dokumentoidaan. 

Lisäksi suunnitellaan kanoottireitti Hirvijärven ja Varpulan altaan maisemiin. 

Alatavoitteet  

1.  Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa Hirvijärven ja Varpulan altaan kiertävä reittilinja 

sekä altaiden kanoottireitti. 

2. Hankkeessa selvitetään Hirvijärvi-Varpula erämaavaellusreitin yhdistäminen muuhun 

olemassa olevaan elämysreitistöön.  

3. Reittilinjat piirretään kartoille sekä tehdään sopimukset erämaavaellusreitistön 

virallistamiseksi 

4. Erämaavaellusreitistön luonto- ja elämyskohteet sekä matkailupalvelut kartoitetaan ja 

dokumentoidaan. 

5. Hankkeessa tehdään jatkosuunnitelmat erämaavaellusreitistön investointihankkeesta 

 

mailto:esko.vieri@anvianet.fi
mailto:hannu.k.salo@gmail.com
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4.2 Hankkeen toteutus 

 
Hirvijärvi-Varpula erämaavaellusreitin kehittämishankkeessa tehtiin ehdotus reittilinjasta 

(Liite 1). Samalla kartoitettiin mahdolliset elämyskohteet reittien varsilla, sekä ehdotetaan 

rakennettavat elämyskohteet.  

 

4.2.1 Vaellusreitit 

Reittilinjat 

Asiantuntijaryhmässä pohdittiin reittilinjoja useamman kerran. Reitit eivät voi kulkea lähellä 

uhanalaisten petolintujen reviiriä, joten projektipäällikkö tiedusteli Metsähallituksen kantaa 

uhanalaisten lintujen vaikutuksesta reittiin. Aluepäällikkö Pirkko Siikamäki,  

Metsähallituksen Pohjanmaan Luontopalveluista ehdotti reittiä, joka ei kulje kaupunkien 

rajalla Metsähallituksen omistaman alueen kohdalla, koska reitti ei voi kulkea lähempänä 

kuin 1.1 km etäisyydellä maakotkan pesästä. 

    

Lapuan ympäristöyhdistyksen kokouksessa 11.9.2017 käsiteltiin myös hanketta, jossa 

Tuomiokirkkoseurakunnan edustajat hyväksyivät alustavasti reitin kulkevan Ison Teerinevan 

pohjoispuolella aikaisemman reittiehdotuksen mukaan. Lapuan Tuomiokirkkoseurakunnan 

kirkkovaltuusto hyväksyi 12.12.2017 reitin kulkevaksi seurakunnan maalla järven 

pohjoispuolella sekä Lapuan ja Seinäjoen kaupungin rajalla (Liite 2). 

  

Ohjausryhmässä hyväksyttiin asiantuntijaryhmän ehdotusten mukaan reitti järvien ympärille. 

Hirvijärven ympärysreitti kulkee järvenympärystietä pitkin, paitsi länsipuolella penkereellä 

(Liite 3). Varpulan reitti on varsinaisesti hankkeen tarkoittama erämaavaellusreitti, joka 

kulkee erämaisessa maastossa. 
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Kuva 1 Varpulan erämaavaellusreitti 

 

Ohjausryhmässä päätettiin myös, että ulkoilureittitoimitusta ei reitillä suoriteta, vaan tehdään 

sopimukset kirjallisena käyttöoikeussopimuksena (Liite 4), joka on voimassa 30 vuotta 

allekirjoituspäivästä lukien ja lisäsopimuksesta neuvotellaan vähintään kuusi kuukautta 

ennen sopimuksen umpeutumista. Reitin käyttöoikeudesta ei suoriteta rahallista korvausta. 

Lisäksi sopimuksessa mainitaan, että Seinäjoen kaupungilla on oikeus omin kustannuksin 

hakea erityisen oikeuden kirjaamista.  

 

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen vesitalousasiantuntija Juhani Huhtamäki toi esille, että Ely 

kunnostaa omilla kustannuksillaan veneenlaskupaikan Kuortaneentieltä lähtevän Hirvijärven 

patotien varteen. Parkkipaikka siirretään tälle alueelle, koska Kuortaneentien parkkipaikka on 

myös puunlastausta varten. Ely-keskus on kunnostanut Hirvijärvi - Varpula altaalla seuraavia 

kohteita:  

- Hirvijärven- ja Varpulan altaiden patopengerharjat on sorastettu.  

- Altaiden välisen pato-osuuden kaiteet korotettu, tietä levennetty ja säännöstelypadon 

viereen rakennettu pysäköintialue.  
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- Hirvijärven altaalla on kunnostettu Kuortaneen tien puoleisessa päässä veneenlaskupaikka 

ja siihen kuuluva pysäköintialue. Pysäköintialue ei ole sinällään suurentunut, mutta siihen 

saa pysäköityä linja-auton ainakin matkustajien purun ajaksi.  

- Altaiden maapatojen luiskaniitot suoritetaan kesällä 2018. 

 

4.2.2 Varpulan altaan erämaareitin elämyskohteet 

Tervahaudat 

Reittien varsilla olevat elämyskohteet kartoitettiin ja merkittiin karttoihin (Liite 1). Reitin 

maasto oli varsin monipuolista, on kallioita, suota polkuja ja metsäteitä. Erittäin hyvin 

säilyneet Someronkorven tervahaudat ovat hieno historiallinen nähtävyys. Tervahaudat ovat 

säilyneet erittäin hyvin, joten ne merkittiin karttaan ja jos reitin rakentamishanke toteutetaan, 

tauluin informoidaan tervanpolttoa. Nämä tervahaudat ovat nyt hyväksytyn varsinaisen 

erämaavaellusreitin varrella Lapuan Tuomiokirkkoseurakunnan maalla. 

  
Kuva 2 Hyvin säilynyt Someronkorven tervahauta 
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Kuva 3 Tervahaudasta kertovat kyltit (suunnitelma) 
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Lintujen tarkkailu 

Varpulan altaan länsirannalla on Suomenselän Lintutieteellisen yhdistyksen mökki. 

Kohde olisi hyvä levähdyspaikka vaeltajalle. Mökin ja ympäristön käytöstä päättää 

yhdistyksen hallitus. 

Hirvijärven-Varpulan alueella on tavattu yli 200 lintulajia. Tavallisempien lintujen joukkoon on 

eksynyt myös harvinaisuuksia, kuten esim. arosuohaukka, punajalkahaukka ja tunturipöllö. 

meri- ja maakotka, kalasääksi sekä satunnaisesti kiljukotka ovat käyttäneet lähialueita 

pesimä- ja levähdysalueena. 

 

  

Kuva 4 Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry:n mökki 
 

Lintutieteellisen yhdistyksen mökin lähettyvillä, Varpulan altaan rannalla, järvien välisellä 

padolla on hyvä tähystyspaikka molemmille järville. Tähän tähystyspaikkaan voidaan laittaa 

informaatiotauluja järvien historiasta, linnuista ja kaloista.  

 

 

Kuva 5 ”Tähystyspaikka” Varpulan Hirvijärven välisellä kanavatiellä  
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Riistapelto ja majavan pato 

Varpulan altaan eteläpäässä on riistapelto. Luoman yli johtaa silta, josta reitti kulkee, 

luomassa on myös majavien pato. Tämä elämyskohde on mainio alue luonnon 

havainnointiin. 

  
Kuva 6 Riistapelto Kuva 7 Silta riistapellolle 

 

Kuva 8 Riistapelto ja majavien pato 

 

Suppelonneva 

Suppelonneva kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Lähialueella tulee ottaa 

huomioon myös uhanalaiset linnut. Suppelonevan eteläpäähän suunnitellut pitkospuut 

johdattavat vaeltajan Välimäen kallioiden laavulle. Neva itsessään on erittäin hyvä kohde 

luonnon tarkkailuun. Kalliolle suunnitellulta laavulta on myös hyvä näköala suolle. 
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Muut kohteet 

Muita kohteita matkan varrella ovat soliseva puro Seinäjoen ja Lapuan pohjoisrajalla, kalliot, 

muurahaispesät sekä itse Varpulan allas. Reitillä on sekä hoidettua talousmetsää, vanhaa 

metsää, rämemaista maastoa, soita, kallioita sekä peltoa. Hirvijärvi-Varpulan tekoaltaiden 

historiaa on tarkoitus tuoda esille myöhemmässä toteutushankkeessa. 

4.2.3 Erämaavaellusreitin rakentamissuunnitelmat 

Laavu 

Suunniteltu laavu on tarkoitus rakentaa Seinäjoen kaupungin maalle Välimäen kallioille. 

Laavu on erinomainen paikka vaeltajan pysähdyspaikaksi. Laavu luo erämaan tunnelmaa ja 

on hyvä paikka luonnon tarkkailuun. Laavu palvelee myös metsästäjien tarpeita. 

    

Kuva 9 Laavun, puuladon ja käymälän malli  

 
Suunniteltu laavu antaa hyvän suojan vaikka yöpymiseen, sisätiloihin sopii hyvin 

suurempikin vaeltajaryhmä. Puulato ja wc kuuluvat ilman muuta asiaan. 

 

Kuva 10 Suppeloneva, sekä suunniteltu laavu reitin varrella 
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Pitkospuut 

Metsähallitus suhtautuu suopeasti reitin ja pitkospuiden rakentamiseen. 

Metsähallituksen mukaan suunniteltu vaellusreitti Suppelonnevan alueelle osuu kohtaan, 

johon on suunniteltu ennallistamistoimia. Vaellusreitti Metsähallituksen maalla edellyttää 

siten ennallistamistoimien ja polkuhankkeen yhteensovittamista ja tarkempaa suunnittelua, 

ennen kuin sopimus alueen käytöstä reittiä varten voidaan tehdä.  

ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että kyseinen hanke toteutuessaan ei todennäköisesti 

merkittävästi heikennä Suppelonnevan eteläosassa tavattavien suoluontotyyppien 

edustavuutta. Hankkeen jatkosuunnittelussa on kuitenkin syytä huomioida 

ennallistamistoimenpiteiden vaikutukset Suppelonnevan eteläosassa, joiden johdosta 

erämaavaelluspolun rakentaminen kyseiselle alueelle saattaa olla haastavaa (Liite 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suunniteltu reitti  

pitkospuut 

Kuva 11 Pitkospuiden paikka reitillä 
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Kuva 12 Pitkospuiden rakentaminen Kuva 13 Pitkospuut maastossa 

 
Reittiviitat 

Reiti lähtöpaikoille sekä jokaiseen reitistön risteyskohtaan ehdotetaan viittataulut. Esim. 

Jouppilanvuoren alueen viittataulut ovat saaneet erinomaisen vastaanoton reiteillä kulkijoilta. 

Viittojen selkeys ja ohjaus on koettu erittäin hyviksi ja kartat sekä hälytysohjeet takaavat 

paikannuksen itselle ja auttajille. 

 

Kuva 14 Viittataulu merkintöineen 
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4.2.4 Hirvijärven altaan ympärysreitin elämyskohteet 

Hirvijärven pohjoispäässä sijaitsee Lapuan kaupungin virkistysalue. Tämä on mainio paikka 

levähtää vaelluksen puolivälissä. Tällä alueella sijaitsee myös veneiden laskupaikka, 

uimaranta ja lintutorni. Lintutornin lähettyvillä on järveen ruopattu veneväylä.  

 

 
Kuva 15 Lapuan kaupungin virkistysalue 

 

  
Kuva 16 Lapuan kaupungin leirikeskus Kuva 17 Leirikeskuksen uimaranta 
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Kuva 18 Lintutorni Kuva 19 Maisema järvelle 

 

Simpsiön Siskot on reipas ja energinen tyttölippukunta Lapualta. Lippukunnalla on hieno 

partiomaja Hirvijärven rannalla. Maja voisi olla oivallinen yöpymispaikka vaelluksella. 

      
Kuva 20 Simpsiön siskojen partiomaja Kuva 21 Partiomajan huoltorakennus 

 

  
Kuva 22 Veneiden laskupaikka Seinäjoen kaupungin maalla 

vuosi 2017 
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Ehdotukset Hirvijärven reitin rakentamiskohteiksi 

Hirvijärven länsipuolelle Seinäjoen kaupungin omistamalle maalle, venevalkaman 

läheisyyteen voisi rakentaa kodan. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen vesitalousasiantuntija 

Juhani Huhtamäki oli myös idean kannalla. Kota palvelisi matkailijoita levähdyspaikkana, 

mutta myös retkeilijöiden yöpymispaikkana. Laitureita ja venepaikkoja tulee myös kunnostaa. 

 

Lapuan kaupungin omistamalle maalle sopisi erinomaisesti esteetön lintulava. Esteettömyys 

mahdollistaa kaikkien kansalaisten tasavertaisen pääsyn lintujen tarkkailuun. Ehdotettu 

paikka on erinomainen lintujen tarkkailun kannalta. Kaupungin leirikeskuksen lintutorni 

palvelee myös hyvin retkeilijöitä. 

 

 
Kuva 23 Suunniteltu kota, venevalkama ja lintulava. 

4.2.5 Reitit Jouppilanvuorelta ja Simpsiöltä 

Reitit suunniteltiin hankkeessa vain kartalle piirrettynä ja toteutusvaihe jää myöhempään 

ajankohtaan. Osia reiteistä on jo virallisia reittejä, mutta kokonaisuus vaatii tarkemmat 

suunnitelmat ja sopimukset maanomistajien kanssa. 

 

Jouppilanvuori-Hirvijärvi 

Reitti Seinäjoen Jouppilanvuorelta Hirvijärvelle on alustavasti suunniteltu ja piirretty kartalle. 

Reitti kulkee suunnitelmassa Kyrkösjärven rantaa Rengonkylään ja jatkaa Ämmälänkylän 

läpi Mykänristille, jatkaen Kouran Kivijärven kautta Hirvijärvelle. Toinen vaihtoehto lähtee 

Kasperista Routakalliolle, sieltä Mykänristin kautta Kouraan, jatkuen Kivijärven kautta 

Hirvijärvelle. Reitin pituus on noin 50 km (Liite 6) 
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Simpsiö-Hirvijärvi 

Lapuan Simpsiön reitti Kulkee Pihlajamaan kautta, Nurmonnevan kiertäen. Seinäjoki-Oulu 

rautatie alitetaan Hipinmäen kohdalla ja reitti jatkaa Lapua-Seinäjoki tien yli ”vuorten” kautta 

Hirvijärvelle. Toinen reittivaihtoehto poikkeaa lopussa metsästysmajan kautta, Lamminjärven 

ohi Hirvijärven pohjoispäähän. Reittimatkaa kertyy noin 35-40 km (Liite 7). 

4.2.6 Kanoottireitit 

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kartoittaa järvien kanoottireitti. Kyrönjoen Koskihäjyjen 

yksittäiset jäsenet ovat käyttäneet Hirvijärveä ja Varpulaa virkistys- ja retkimelontaan siitä 

lähtien, kun järvet on rakennettu. Tässä hankkeessa Koskihäjyt kartoittivat Hirvijärvi-

Varpulan alueen melontareitit. Melonta ja vaellus voidaan yhdistää rikkaaksi kokemukseksi 

erämaavaelluksessa. Kanoottireittien kuvauksilla tuodaan esille järvien kannalta parhaat ja 

monipuolisimmat melontakohteet ja reitit. Raportissa tehdään ehdotukset levähdyspaikoiksi 

sekä arvioidaan järvien luonnonarvoja. 

 

 
Kuva 24 Hirvijärvi-Varpula melontakohteet 
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Hirvijärvi melontajärvenä  

Hirvijärven pohjoinen osa tarjoaa hyvän melontaympäristön, sillä sen rannat eivät rajoitu 

miltään osin penkereisiin, vaan ne ovat hyvinkin luonnonmukaisia ja vaihtelevia. Suomaisia 

rantoja on paljon, metsäisiä jonkin verran ja kallioisiakin vähän. Mökkejä on paljon, mutta 

melojan on helppo jättää ne rauhaan.  

Hirvijärven leirikeskus hiekkarantoineen on hyvin houkutteleva taukopaikka, eivätkä leiriläiset 

ole kieltäneet rantautumista, kun sitä on kohteliaasti heiltä kysytty. Myös leirikeskuksen 

läheinen lintutorni on hyvä kohde. Itäisellä rannalla on monia mielenkiintoisia kaivettuja 

uomia melottavaksi. Villakon mökkikylän kohdalla on suorastaan satojen metrien sokkelo 

jonka päässä voi kiertää pienen saaren. Tiisijärvelle johtama uoma alkaa lupaavasti, mutta 

katkeaa kohta siltarumpuun. Sen takaisesta uomasta raportoidaan Tiisijärvi-osuudessa. 

Välittömästi Tiisijärven uoman eteläpuolella on toinen siltarumpuun katkeava uoma. Tuon 

tien toisella puolella on pieni lampi.  

 
Kuva 25 Hirvijärven itärannan suoreittejä 

 

Pienen metsikön eteläpuolella on taas yksi kaivettu uoma. Sieltä johtaa mukava 

monihaarainen kaivettu joki kolmelle mökkitontille. Mökkien rauhaa häiritsemättä melojien 

sopinee käydä ihmettelemässä näitäkin uomia.  

Vielä vähän etelämpää tulee vastaan muita leveämpi, oikein idyllinen ja hyvin 

luonnonmukaisen tuntuinen muutaman sadan metrin uoma. Sen keskivaiheilla on mökki, 

jonka laiturilla suuri koira torjui tehokkaasti melojien lähestymisen.  

Välittömästi Tiisjärven talon eteläpuolella on pieni lahti, jonka takaa menevän tien takana 

aukeaa hyvin houkutteleva suosokkelo. Sen perukoilta elävät joutsen- ja kurkipariskunnat, 

jonka rauhaa ei sovi häiritä. Olisi ehkä paikallaan pystyttää linnuista varoittava kyltti paikalle, 

josta tie on helpoin ylittää. Penkereet kertovat tietysti tekojärvestä kaikkein selvimmin, 
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yhdessä yhä kelluvien turvelauttojen kanssa. Juuri Hirvijärven pohjoisosassa tekojärven 

erityispiirteet eli uponnut kylä ja kaivetut uomat voisivat kuitenkin olla melojien ja muiden 

retkeilijöiden kannalta kaikkein mielenkiintoisimpia. 

 

Luoteisen rannan suomainen ranta on aivan mukava, mutta siinä ei ole kovin paljon 

koettavaa melojalle. Myöskään Viitasaari ja Teponsaari eivät ole luontaisia taukopaikkoja, 

lukuun ottamatta ehkä Viitasaaren pohjoiskärkeä.  

.  

Pitkospuut ja lintujen tarkkailupaikka houkuttelisivat melojaa nousemaan suorannalle. 

Pitkospuiden, kylttien ja laiturin yhdistelmä olisi joka tapauksessa hyvin monikäyttöinen 

rakennelma, koska se yhdistäisi patikoijien ja vesilläliikkujien intressit: houkuttelisi melojia ja 

veneilijöitä nousemaan maihin ja sallisi patikoijille pääsyn mielenkiintoiselle järvinäkymälle.  

Kalliosaaret olivat erittäin hienoja ja sellaisenaan valmiita taukopaikkoja, varsinkin kolmesta 

saaresta suurin eli läntisin. Siellä on ainakin kolme eri kalliorantaa, joihin on hyvä rantautua 

taukoa pitämään. Telttailukaan ei tunnu mahdottomalta. Saaressa on myös roskakori, joka 

on tosin usein täpötäysi ja sen ympäristökin vähän roskainen. 

 

Hirvijärven eteläinen osa tarjoaa mukavaa suoreunaa kaakkoiskulmassa. Meltoonkallioiden 

ja Isoniemen kohdalla saattaa löytyä luontaisia taukopaikkoja. Kaakkoisessa lahdessa voisi 

olla hyviä paikkoja laiturille ja pitkospuille.   

Hirvijärven lounaisessa kulmassa on hyvä parkkipaikka ja lähtöpaikka melomiselle. Tähän 

paikkaan on myös Seinäjoen keskustasta kaikkein lyhyin ajomatka, vain 14 kilometriä.  

Hirvijärven ja Varpulan välinen pengertie on isojen lohkareiden takia melko hankala paikka 

nousta kajakista rannalle. Myös kaluston kiskominen tai kantaminen korkean ja louhikkoisen 

penkereen yli on hankalaa. Ylittäminen on niin hankalaa, että penkereen ohitukseen on 

houkutus käyttää penkereen länsipuolella olevaa mökkitonttia. Penkereen päältä aukeaa 

hyvin hieno ja luonnonmukainen maisema varsinkin Hirvijärven suunnalla.  

 

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on uusinut kehittämishankeen aikana maapadon Hirvijärven 

puolen rappuset. Se rakensi hankkeen raportin perusteella rappusten viereen myös kanootin 

nostouran. Tämä toimenpide poistaa melonnan ainoan suuremman esteen Hirvijärven-

Varpulan alueella. 



19 

 

 
Kuva 26 Rappuset ja kanootin lasku-/nostoura 

 

Hirvijärven eteläreunaan laskeva kanava tarjoaa melko suoraviivaisen melontareitin 

vastavirtaan Nurmonjoelle. Kanavan kohdalla vastaa tulevaa Nurmonjoen luonnonuomaa 

vaivaa kesällä usein kuivuus ja mataluus. 

 

Varpulan allas melontajärvenä 

Varpulan tekojärvi on Etelä-Pohjanmaan tekojärvistä kaikkein hienoin tekojärvi melojalle. 

Tarjolla on erikoisnähtävyytenä mielenkiintoiset Romukivet, paljon sokkeloista suorantaa ja 

hienoja kallioisia taukosaaria. Paikoin on mahdollista lähteä seuraamaan muutaman metrin 

levyisiä kavettuja uomia, jotka kuitenkin päättyvät melko pian umpeen kasvaneisiin 

kapeikkoihin.  

 
Kuva 27 Varpulan Romukivillä ”Peltsi” eli Mikko Peltola (2013) 
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Varpulan lounaisin kulma tarjoaa todella hyvän parkkipaikan ja lähtöpaikan vain 18 kilometrin 

päässä Seinäjoen keskustasta. Soraluiskaa seuraa parinsadan metrin mittainen leveä väylä 

penkereen ja suorannan välissä, ennen kuin järven ulappa aukeaa. Myös penkereeltä päin 

on mahdollista lähteä melomaan. Hirvijärven lounaiskulman tapaan myös tämä lähtöpaikka 

on kaikkein lyhyimmän ajomatkan päässä Seinäjoen keskustasta. Varpulassa on ainakin 

kolme erityisen hyvää taukosaarta: lounaisen lahden itäreunalla, Romukivien eteläpuolella ja 

kaakkoisen lahden eteläpäässä. Kaikista näistä löytyy ainakin yksi mahdollinen telttapaikka.  

Varpulan altaan reunamilla on monta mahdollista paikkaa, johon ajatella laituria ja 

pitkospuita. Vesillä kulkijat voisivat vaeltaa niitä pitkin maaston sisälle ja patikoijat pääsisivät 

hyvän järvinäkymän ääreen. Kaikille käyttäjille laituri voisi tarjota uimapaikan. Mökkiläisiä ei 

sovi tällaisia rakenteilla häiritä.  

 

Varpulan kaakkoiskulmaan laskevaa puroa pystyy melomaan jonkin verran, kunnes matka 

katkeaa siltaan, jonka takana alkaa risukko. Uoman vaatima nähtävästi jokavuotinen 

risusavotta ei liene vaivan arvoinen. 

 

4.3 Aikataulu 

 
Hankkeen aikatauluun haettiin pidennystä ja Ely -keskus myönsi pidennyksen, joten 

hankkeen toteutusajaksi tuli 1.10.2015 - 31.5.2018.  

 

4.4 Resurssit 

 
Hankkeeseen palkattuna henkilönä ja käytännön työn vetovastuussa toimi Hannu Salo. 

Talkootyötä tekivät pääasiassa Lakeuden Ladun sekä KoskiHäjyjen jäsenet. Hyvää 

taustatukea saatiin hankkeen sidosryhmiltä, joiden edustajat ovat ohjausryhmässä. 
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4.5 Toteutuksen organisaatio 

 
Hankkeen ohjausryhmä: 
 
Kai Pöntinen, puheenjohtaja Lapuan kaupunki 
Hannu Salo, sihteeri  Lakeuden Latu ry/Lakeuden Elämysliikunta ry 
Anne Marjamäki  Lapuan seurakunta  
Mikko Niemi   Lapuan seurakunta  
Taru-Maaria Herttua-Suokko  Seinäjoen kaupunki  
Jyrki Kuusinen  Seinäjoen kaupunki 
Jari Mäkelä   Seinäjoen kaupunki  
Pentti Toivonen   Lakeuden Latu ry  
Esko Vieri    Lakeuden Latu ry  
Hannu Lahtinen   Seinäjoen kaupunki/ Lakeuden Elämysliikunta ry  
Seppo J. Ojala   Suomen Luonnonsuojeluliitto Pohjanmaan piiri  
Hannu Tuomisto   Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys 
Anssi Orrenmaa   Kyrönjoen Koskihäjyt 
Anssi Muilu    yksityisten maanomistajien edustaja  
Jaakko Ristimäki   Liiveri ry  
Mervi Niemi-Huhdanpää  Aisapari ry  
Esa Isosaari   Etelä-Pohjanmaa ELY -keskus 
 
Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Kai Pöntinen Lapuan kaupungin edustajana 

sekä sihteerinä projektipäällikkö Hannu Salo. Tarvittaessa kokoonnuttiin pienempinä 

projektiryhminä. 

4.6 Kustannukset ja rahoitus 

 
Hankkeen rahoittajana toimi Aisapari ry, sekä Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry 

/ Lapuan ja Seinäjoen kaupungit, sekä yksityisenä rahoittajana Lakeuden Latu ry (10%). 

Yksityinen raha korvattiin kokonaisuudessaan talkootyönä. 

 

 
Taulukko 1 Hankkeen rahoitus  
 
Hankkeessa jäi hiukan rahaa käyttämättä, mutta raha ei ratkaise reittien suunnittelussa, 

vaan kaiken ydin on maanomistajien suhtautuminen reitistöön. 

Hankkeen talkootyö on muodostunut Lakeuden Ladun jäsenten patikoinneista reittejä ja 

elämyskohteita etsien. Matkakustannukset koostuivat reittien kartoitus- ja arviointimatkoista. 
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4.7 Raportointi ja seuranta 

 
Hankkeen ohjausryhmä piti kuusi kokousta, joissa käytiin läpi hankkeen sisältö ja 

senhetkinen tilanne. Ohjausryhmä teki esitykset ja päätti reittilinjoista. Lisäksi pidettiin 

asiantuntijaryhmien kokouksia. Hankkeen vaiheista on tiedotettu Lakeuden Ladun 

hallituksen kokouksissa, sekä omassa lehdessä, Latuviestissä. Maanomistajiin on oltu 

yhteydessä sähköpostilla ja puhelimitse. Maanomistajille lähetettiin kirjeet ja sopimusmallit 

sekä pidettiin yhteinen informaatioilta (Liite 8). Lapuan kaupungin ja Lapuan 

Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa käytiin neuvotteluja reiteistä kokouksissa ja kirjeitse. 

Osa maanomistajista suhtautui erittäin myönteisesti hankkeeseen. Lehdistössä hanke sai 

kritiikkiä sopimusmallillaan. Jälkiviisaana voidaan todeta, että reitistön linjat olisi voinut 

aikaisemmin julkistaa ja näin olisi maanomistajaneuvotteluille jäänyt enemmän aikaa. 

Keskeneräisten reittikarttojen julkaisemisessa piilee myös omat vaaransa. Kuitenkin vasta 

joulukuussa 2017 saatiin pääosa reitin sopimuksesta tehtyä Lapuan 

Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa, jonka jälkeen voitiin jatkaa muuta sopimista. 

 
Hankkeen päätöstilaisuudessa todettiin, että lopputuloksena on monipuolinen 

erämaavaellusreitti, joka on hyvänä lähtökohtana mahdolliselle toteutushankkeelle.  

 

Lapuan Sanomat julkaisi artikkelin, jossa käytiin läpi hankkeen toteutusta. 

Hirvijärvelle suunnitellaan erämaavaellusreittiä 

Lapuan ja Nurmoon rajamailla sijaitsevien Hirvijärven ja Varpulan altaan maastoon on kartoi-
tettu erämaavaellukseen sopivaa reitistöä. Lakeuden Latu ry. tiedottaa etsineensä sopivia 
patikointijuntuja Lapuan kaupungin, Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan ja Seinäjoen kaupun-
gin omistamilla mailla. Osin kartoitettu reitti kulkee myös yksityisten maanomistajien mailla. 
Kaavailtu erämaareitti hyödyntää myös olemassa olevia, vanhoja metsäpolkuja. Se on tar-
koitettu nimenomaan patikointiin, ei moottoriajoneuvoille. 
Lakeuden Latu ry. lähti hankkeeseen, koska lähitienoilta puuttuu erämaavaellusreitti, vaikka 
Lapuan-Nurmon luonto tarjoaa rauhallisen korpi- ja suomaiseman Hirvijärven ja Varpulan al-
taan ympäristössä. Maastosta löytyneet karhun jätökset ja harvinaiset petolinnut osoittavat, 
että alueella on erämaan tuntua. 
Tervahautoja ja kanoottireittikin 
Hirvijärven alueen erikoinen historia on tarkoitus tuoda esiin reittitauluissa. Tekoaltaan pai-
kalla oli alunperin Hirvijärven kylä, jossa oli oma kyläkoulu ja parikymmentä taloa, joissa asui 
toistasataa ihmistä. 
Suunnitellun erämaareitin alueella on muun muassa hyvin säilyneitä tervahautoja, ja sinne 
on suunniteltu laavun ja kodan rakentamista. Myös kanoottireittiä havitellaan. 
Kyseessä oli esiselvityshanke, jonka jatko selvinnee toivottavasti lähitulevaisuudessa. 
Lapuan Sanomat 
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Kuva 28 Hankkeen lehdistötilaisuus 3.6.2018 
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4.8 Toteutusoletukset ja riskit 

 
Hankkeen aikana etsitty monia vaihtoehtoisia reittejä (Liite 9). Kun reiteistä tehdään kirjalliset 

sopimukset, eikä ulkoilureittitoimitusta, niin oletettiin sopimusten syntyvän paremmin. 

Ratkaisevana tekijänä oli Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan hyväksyminen reitin 

kulkemiseksi seurakunnan maalla. Tämän jälkeen voitiin neuvotella yksityisten 

maanomistajien kanssa. Oletukset sopimuksista eivät pitäneet täysin paikkaansa, vaan 

maanomistajilla oli erinäisiä syitä olla hyväksymättä reittiä maansa läpi. Syinä mainittiin mm. 

että reitti kulkee liian lähellä mökkialuetta, reitillä kulkijat aiheuttavat häiriöitä maanomistajille.  

 

4.9 Yhteistyökumppanit 

 
Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat toimineet Lakeuden Elämysliikunta ry sekä 

melontaseura Kyrönjoen KoskiHäjyt ry. Lisäksi asiantuntijoina hankkeessa toimivat Suomen 

Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ja Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys. 

Erinomaista apua on saatu Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen vesitalousasiantuntija Juhani 

Huhtamäeltä. 

 

4.10 Tulokset ja vaikutukset 

 
Hankkeen tuloksena on pitkällisten neuvottelujen jälkeen saatu kartoille Varpulan 

erämaareitistö. Reitistön maanomistussuhteet selvitettiin Pohjanmaan Maanmittaustoimiston 

avustuksella. Erämaavaellusreitti voidaan toteuttaa paikallisena reittinä ja tulevaisuudessa 

yhdistää pidemmäksi Seinäjoen ja Lapuan reitistöksi.  

 

Esiselvityshanke on hyvä pohja jatkohankkeelle. Jatkohankkeena yleishyödyllinen 

investointihanke toteutuessaan palvelee sekä retkeilijöitä, että matkailijoita. Reitin 

virallistamisella ja viitoituksella, sekä muilla informaatiomenetelmillä tuodaan 

erämaavaellusta tunnetuksi. Varpulan erämaareitti tuo jo tällaista erämaatunnelmaa, vaikka 

matkaa Seinäjoen kaupungin keskustaan on noin 15 kilometriä. 

 

Varpulan erämaavaellusreitti tuo hyvän lisän monipuolisiin Lapuan ja Seinäjoen kaupunkien 

reitistöihin. Tulevaisuudessa voidaan reitit virallistaa Lapuan Simpsiöltä ja Seinäjoen 

Jouppilanvuorelta noin 30 kilometrin pituisiksi patikointireiteiksi, joihin liittyy myös 
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yöpymismahdollisuudet. Tällaisia pidempiä reittejä on toivottu jo pidemmän aikaa. Pidempi 

reitti voisi olla esim. kolmen päivän pituinen patikointireitti, jossa yövytään Lapuan kaupungin 

leirikeskuksessa ja hankkeessa ehdotetussa Välimäen laavussa tai Hirvijärven länsirannalle 

suunnitellussa kodassa. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että alkusuunnitelmat monipuolisine reitteineen eivät kaikilta 

osin toteutuneet. Suojelualueet ja uhanalaisten lintujen suojelu vaikuttaa merkittävästi reittien 

rakentamiseen. Nyt tuloksena saatu lopputulos on hyvä kompromissi edellä kuvatuista 

seikoista. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 
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5. ESITYKSET TOIMENPITEIKSI 

 

5.1 Investointihankkeen suunnitelma 

Esiselvityshankkeen tuloksena syntyneen Varpulan erämaavaellusreitin toteutusvaihetta 

voidaan harkita aloitettavaksi investointihankerahoituksella, mahdollisesti vuoteen 2020 

päättyvän tai seuraavan rahoituskauden aikana. Hankehallinnoija tulisi olla reitistä ja 

elämyskohteista jatkossa vastaava taho. Reitti kulkee pääosin Seinäjoen kaupungin maalla, 

joten hallinnoija olisi luontevimmin Seinäjoen kaupunki. Kaupunki voi antaa sopimuksin 

käytännön toteutuksen esim. jonkin yhdistyksen tehtäväksi. Hankkeen rahoitus olisi 

luontevaa toteuttaa Aisaparin ja Liiverin yhteisrahoituksella. 

 

Investoinnit painottuvat seuraaviin kokonaisuuksiin: 

• reitin avaaminen, siltojen rakentaminen  

• reitin viitoitus 

• informaatiotaulujen suunnittelu ja toteutus lähtöpaikoille ja elämyskohteisiin 

• pitkospuiden rakentaminen 

• laavun rakentaminen 

 

Reitti kulkee pääosin Seinäjoen kaupungin ja Lapuan Tuomiokirkkoseurakunnan omistamilla 

mailla, sekä joissakin kohdin luvan antaneiden yksityisten mailla. Pitkospuiden 

rakentamiseen tarvitaan vielä virallinen lupa, joskin Ely -keskus ei näe esteitä niiden 

rakentamiselle. Pitkospuiden alueen maanomistajana on Metsähallitus. Laavu tarvitsee 

kaupungin toimenpideluvan. 

 

Reitin ja elämyskohteiden huolto tulee suunnitella hankkeen hakuvaiheessa. Retkeilyssä 

painotetaan roskatonta toimintaa, eli informaatiotauluissa tulee mainostaa roskatonta 

retkeilyä (Liite 10). Retkeilylläkin on ympäristövaikutuksia, mutta jokainen voi pienentää niitä 

helposti. Tupakantumpin viskaaminen maahan voi tuntua pieneltä asialta, mutta 

tupakantumpit ovat lähtökohtaisesti ongelmajätettä ja ne voivat mahdollisesti aiheuttaa 

mikromuoviongelman. Joka tapauksessa tupakantumpit maatuvat huonosti - on arvioitu, että 

vaativat jopa yli kymmenen vuotta maatuakseen. Hernekeittopurkin häviämiseen tarvitaan 

parisataa vuotta, juomatölkki ja muovi sinnittelevät jopa 1000 vuotta.  
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Liite 1 

 

 

 

Kuva 29 Hirvijärvi-Varpula alueen reitistöt 
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Liite 2 

 

 

 

 

Kuva 30 Reitin kulku Seinäjoki-Lapua rajalla  
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Liite 3 

 

 

Kuva 31 Hirvijärven ympärysreitti 
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Liite 4 
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Liite 5 

 

Lausunto EPOELY/700/2018 
 

  

 

14.5.2018 Julkinen 
 
Lakeuden Latu ry 
Rakuunakatu 7 
60100 Seinäjoki 

 

Viite Ilmoitus Natura 2000-alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä 
 
Lausunto koskien Lakeuden Ladun Hirvijärvi-Varpula erämaavaelluspolkua 

Lakeuden Latu ry on selvittänyt esiselvityshankkeessa mahdollisuutta 
erämaavaelluspolun toteuttamismahdollisuuksia, ensisijaisesti jo olemassa 
olevia polkuja ja teitä pitkin Hirvijärven- ja Varpulan- tekojärven ympäristössä. 
Hankkeessa tutkitaan sopivat linjat erämaavaelluspolun toteuttamiseksi, sekä 
tehdään sopimukset maanomistajien kanssa polkulinjasta. Suunniteltu reitti on 
verrattavissa perinteiseen metsäpolkuun, jota voidaan kulkea patikoiden, 
hiihtäen tai maastopyörällä. Hankkeessa suunniteltu polkureitti on merkitty 
liitekarttaan. Hanke toteutetaan myöhemmin varsinaisessa 
investointihankkeessa, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus osallistua 
polkulinjan suunnitteluun. 

Lakeuden Latu ry tiedustelee ELY-keskuksen näkemystä toteuttaa reitin osa 
Metsähallituksen hallinnassa olevan kiinteistön 743-409-27-2 kautta. Reitti 
kulkisi Peränevanholman Natura 2000-alueella (FI0800087) Suppelonnevan 
eteläosassa aapasuoksi (7310) inventoidulla alueella (päällekkäinen 
luontotyyppi puustoiset suot 91D0). Ilmoituksen mukaan kyseisellä osalla tulisi 
olemaan pitkospuuosuutta noin 500 metriä (aapasuo-osuus). Muulta osin reitti 
on metsäpolkua. 

Metsähallitus on todennut kyseisen hankkeen osalta seuraavaa: Suppelonneva 
on mukana, ainoana kohteena Etelä-Pohjanmaalla, koko Suomen kattavassa 
Hydrologia - LIFE hankkeessa. Hankeaika on 2017-2023. Hankkeessa on 
mukana yhteensä 103 Natura-aluetta. Hanke on merkittävimpiä soiden ja 
pienvesien tilaa parantavia hankkeita Euroopassa. Hankkeen tavoitteina on: 

- suoluontotyyppien tilan parantaminen 
- veden laadun ja tulvasuojelun parantaminen 
- lintujärvien tilan parantaminen 
- parantaa tietoisuutta kosteikkojen ja N2000-verkoston merkityksestä 
- selvittää ennallistamisen vaikutuksia monimuotoisuuteen, ekosysteemin 

toimintaan ja sosioekonomiaan 
 
 
ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 
Puhelin 0295 027 500 http://www.ely-keskus.fi/ely-etela- pohjanmaa 
PL 156 
60101 SEINÄJOKI 

http://www.ely-keskus.fi/ely-etela-
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EPOELY/700/2018 2/3 
 

Hankkeessa ennallistetaan yhteensä yli 5000 hehtaaria soita. 
Hankkeessa valmistuu ennallistamissuunnitelma myös 
Suppelonnevan alueelle, jossa soita tullaan ennallistamaan mm. ojia 
tukkimalla ja puustoa raivaamalla. Suppelonnevalla 
ennallistamistoimet kohdistuvat parille sadalle hehtaarille ja toimien 
seurauksena vedenpinta suolla tulee nousemaan. Suppelonnevan 
osalta tarkemmat toimenpiteet ja niiden toteutustapa selviää 
suunnitelman valmistuessa kuten myös toteutuksen aikataulu. 

Suunniteltu vaellusreitti Suppelonnevan alueelle osuu kohtaan, johon 
ennallistamistoimia on suunniteltu. Vaellusreitti Metsähallituksen 
maalla edellyttää siten ennallistamistoimien ja polkuhankkeen 
yhteensovittamista ja tarkempaa suunnittelua, ennen kuin sopimus 
alueen käytöstä reittiä varten voidaan tehdä. Tässä vaiheessa 
Hydrologia Life - hanketta on vielä epäselvää, kuinka paljon veden 
pinta nousee suunnitellun polun kohdalla, ja mikä on vaikutusten 
kesto. Todennäköistä on, että alue muuttuu nykyistä vetisemmäksi, ja 
polun toteuttaminen vaatisi pitkoksien rakentamista ehkä n. 500 
metrin matkalla. Myös Yksityisen suojelualueen puolella (polun 
eteläpuolella) mahdollisesti tehtävien toimenpiteiden suunnittelu on 
kesken. 

ELY-keskuksen lausunto 
 

Luonnonsuojelulain 64 a §:n mukaan Natura 2000 -verkostoon 
kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa 
merkittävästi heikentää. Suppelonneva on osa Peränevanholman 
Natura 2000 – aluetta. Nyt kyseessä olevalla alueella suojelun 
perusteena olevia luonnonarvoja ovat alueella tavattavat 
luontodirektiivin liitteen I luontotyypit, aapasuot ja puustoiset suot. 
Inventointien perusteella kyseisten luontotyyppien edustavuus on 
arvioitu merkittäväksi. 

ELY-keskus toteaa, että kyseinen hanke toteutuessaan ei 
todennäköisesti merkittävästi heikennä Suppelonnevan eteläosassa 
tavattavien suoluontotyyppien edustavuutta. Hankkeen 
jatkosuunnittelussa on kuitenkin syytä huomioida 
ennallistamistoimenpiteiden vaikutukset Suppelonnevan eteläosassa, 
joiden johdosta erämaavaelluspolun rakentaminen kyseiselle alueelle 
saattaa olla haastavaa. 

Luonnonsuojeluyksikön päällikkö Leena Rinkineva-Kantola 

Ylitarkastaja Toni Etholén 
EPOELY/700/2018 3/3 

TIEDOKSI Metsähallitus, luontopalvelut 
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Kuva 31 Reittisuunnitelma Jouppilanvuori-Hirvijärvi 
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Kuva 32 Reittisuunnitelma Simpsiö-Hirvijärvi 
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Arvoisa maanomistaja 

Tervetuloa Hirvijärvi - Varpulan erämaavaelluspolun esiselvityshankkeen informaatiotilaisuuteen 

maanantaina 16.4.2018 klo 18.00 Luontotalo Käpälikköön, Kyrkösvuorentie 26, 60220 Seinäjoki. Paikka 

sijaitsee Kyrkösjärven uimarannalla keskussairaalan läheisyydessä. 

Hanke on esiselvitys, jonka aikana ei tehdä minkäänlaisia konkreettisia toimenpiteitä reiteillä. Lakeuden Latu 

ry on halunnut tässä hankkeessa selvittää tällaisen polkuverkoston toteuttamismahdollisuuksia, ensisijaisesti 

jo olemassa olevia polkuja ja teitä pitkin.   

Tilaisuudessa käydään läpi hankkeen tavoitteet ja tämänhetkinen tilanne. 

TERVETULOA  

 

Seinäjoella 23.3.2018  

Terveisin 

 
 

Esko Vieri  Hannu Salo 
puheenjohtaja  projektipäällikkö 
Lakeuden Latu ry Lakeuden Latu ry 

 
Yhteystiedot 

Sareninraitti 1 E  Rakuunakatu 7 
60200 Seinäjoki  60100 Seinäjoki 
puh: 045-1675944  puh: 045-6187929 
sähköposti:  sähköposti: 
esko.vieri@anvianet.fi  hannu.k.salo@gmail.com 
 

 

Liite: suunniteltu reittikartta 

mailto:esko.vieri@anvianet.fi
mailto:hannu.k.salo@gmail.com
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Kuva 33 Ensimmäinen suunnitelma, vaelletut reitit 
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Kuva 34 Roskattoman retkeilyn ohjeet 


