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Esiselvityshankkeen Luontomatkailun mahdollisuudet ja muodot, hankenu-

mero 15642, loppuraportti. Raporttiin kuuluu lisäksi kirjallinen selvitys hank-

keessa käsitellyistä asioista ja ehdotetuista toimenpiteistä. 
Muokattu 18.1.2018 
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1. Toteuttajan nimi 
Lapuan kaupunki 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 
Hankkeen nimi on Luontomatkailun mahdollisuudet ja muodot, hanketunnus 15642 

3. Yhteenveto hankkeesta 
Hankkeessa selvitettiin mahdollisuuksia lisätä matkailijoiden kiinnostusta Lapuan luonnossa tapahtuviin 

aktiviteetteihin rajaamatta mitään mahdollisuutta pois. Hankkeessa perehdyttiin Lapuanjoen ja Lapuan 

Alajoen tilaan ja mahdollisuuksiin. Vähemmälle jätettiin Simpsiö ja Malkakoski, koska ne tunnetaan ja on 

dokumentoitu hyvin.  

Hanke rahoitettiin Leader -rahalla Aisaparin kautta sekä Lapuan kaupungin rahalla. Talkootyötä tehtiin 

pääosin eri aiheiden suunnitteluissa asiantuntija-apuna. 

4. Raportti 

4.1 Hankkeen tavoitteet 

4.1.a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 

Hanke toteuttaa Aisaparin kehittämisstrategian painopistettä luonto ja luonnonvarat puhtaan 

ruuan, energian ja elinympäristön tuottajina sekä alueen elinvoimaisuus. Maaseudun palvelut, ke-

hittäminen 

4.1.b. Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen keskeiset tavoitteet olivat löytää luontomatkailuun uusia ja kehittää olemassa olevia 

mahdollisuuksia.  

4.2 Toteutus 

4.2.a. Toimenpiteet 

Hankkeelle kutsuttiin toteuttajaksi insinööri Heikki Alakarhu. Projektille nimitettiin tukiryhmä, jo-

hon kuuluivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kai Pöntinen, kaupunginhallituksen jäsen Veli-

Martti Lahdensuo, kaupungin yhteyspäällikkö Mervi Mikkola ja maankäyttöinsinööri Markku Turja. 

Projekti määriteltiin ja jaettiin toteutusta varten seuraaviin osiin: 

• Vaellus, patikointi, hiihto, pyöräily, ratsastus, selviytyminen luonnossa 

• Luonnon ja eläinten tarkkailu ja kuvaaminen 

• Yöaikainen luonto 

• Kanakoiraharrastus ja metsästys 

• Kalastus 

• Soutaminen ja melonta 

• Luonnontuotteista, riistasta ja kalasta valmistetut ruoat luonnossa tarjottuina ja nautittuina 

• Opiskelu luonnossa 

• Alajoki -alueen historia (lisättiin myöhemmin hankkeeseen) 

Kutakin osaa selvitettiin ja tehtiin katsaus aiheeseen sekä kuvattiin aiheen mahdollisuudet luonto-

matkailussa ja tarvittavat toimenpiteet ja kustannusarviot. Osat käsiteltiin tukiryhmän kokouksessa 

noin kerran kuukaudessa. Kokouksia pidettiin yhteensä 10 kertaa, joista muistiot liitteenä. 
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4.2.b. Aikataulu 

Heikki Alakarhu aloitti työnsä 21.11.2016 ja raportti valmistui 31.1.2018. Työn valmistelu on aloi-

tettu ja rahoitushakemus jätetty vuoden 2015 puolella. 

4.2.c. Resurssit 

Heikki Alakarhu työskenteli yhteistyössä tukiryhmän kanssa. Toimistotyön hän teki kotoaan omilla 

työkaluillaan, kuten omalla puhelimellaan ja tietokoneellaan tulostimineen. Lisäksi Heikki Alakarhu 

kutsui eri henkilöitä erityisosaamista vaativien osien tekemiseen ja selvitettäessä esimerkiksi teki-

jälle vieraita maastokohteita. Useat henkilöt myös antoivat arvokasta tietoa eri aihealueilta ja myös 

kommentoivat tehtyjä esityksiä. Myös erilaisia toimijoita (yhdistyksiä) kutsuttiin arvioimaan tehtä-

viä esityksiä. 

4.2.d. Toteutuksen organisaatio 

Heikki Alakarhun esimiehenä toimi yhteyspäällikkö Mervi Mikkola. Tukiryhmä toi arvokkaan panok-

sensa asioiden käsittelyyn. 

4.2.e. Kustannukset ja rahoitus 

Hankkeelle haettiin Aisaparista rahoitusta seuraavasti 

 
 

4.2.f. Raportointi ja seuranta 

Heikki Alakarhu toimitti tukiryhmän kokouksiin kokoamansa aineiston ja tekemänsä päätelmät ja 

esitykset. Hän piti myös tuntikirjanpitoa omasta työstään ja tekemistään asioista. Lisäksi koottiin 

tiedot eri tilaisuuksiin osallistuneista ja talkootyötä hankkeessa tehneet henkilöt, tehtävät ja tunnit. 
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4.2.g. Toteutusoletukset ja riskit 

Oletuksena oli, että hanke pystytään toteuttamaan annetun budjetin puitteissa ja eri asioista saa-

daan riittävä selvyys johtopäätelmien tekemiseen. Riskinä oli liiallinen uppoutuminen eri aihealuei-

siin ja siten ajan loppuminen. 

4.3 Yhteistyökumppanit 

Yhteistyökumppaneina ovat toimineet MTK -Lapua ry, Lapuan Ympäristöyhdistys ry, Lapuan Riis-

tanhoitoyhdistys, hankealueilla toimivat Simpsiön, Poutun ja Hellanmaan metsästysseura ry:t, Riis-

takeskus Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus ry. Lisäksi yhteistyössä oli matkailuyrit-

täjiä, ammattivalokuvaaja, eri asioiden harrastajia ja muutama yksityinen henkilö, sekä muutama 

henkilö kaupungin organisaatiosta. 

4.4 Tulokset ja vaikutukset 

Selvityksen tulosten perusteella on luontomatkailussa saatavissa useita tuhansia henkilömatkailu-

vuorokausia lisää vuotta kohden. Matkailuun syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Alajoen luonto 

monipuolistuu ja päästöt vesistöihin vähenevät. Toteutuminen edellyttää useiden jatkohankkeiden 

toteuttamista. 

Monin osin tarvittavat toimenpiteet eivät ole suuria. Eri selvitettyjen osien perusteella tuli selväksi, 

että luontomatkailu tarvitsee lisää huonetilaa, joka luonnollisesti voi olla myös muussa käytössä. 

Myös itse Alajoki -alue on kokonaisuutena niin suuren inhimillisen ponnistuksen tulos, että sen rai-

vaamisen historia ansaitsee erityishuomiota. 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
1. Lapuan Alajoki -alueelle toteutetaan kattava riistapeltoverkosto lähinnä riistapeltokehinä 

tai kaistoina viljelylohkoille pinta-alaltaan noin 150 ha 200 lohkona. Toimiva toteutus vaatii 

ainakin alkuun suuren suunnittelupanoksen ja ”porkkanaa” viljelijöille, että myös parhaille 

alueille saadaan riistapeltoja. Huolehditaan siitä, että maatalousyrittäjät kokevat hankkeen 

myös omalta osaltaan myönteisenä. Toimenpide tulee toteuttaa vuosittain toistaiseksi. 

Riistapeltoverkostosta tehdään hanke, jolle haetaan rahoitusta Aisaparilta ja Suomen met-

sästäjäliitto ry:ltä. Tehdään Alajoelle lähinnä luppokurkien houkuttelemiseksi aidattu ruo-

kinta-alue lähinnä kaupungin omistuksessa olevalle maalle. Luppokurjet syövät lähinnä 

pieneläimistöä mukaan lukien linnun poikaset sekä tallaavat viljelyksiä. 

2. Toteutetaan omana hankkeenaan pienpetojen poistohanke, jossa tarvitaan 150 kpl louk-

kuja, poiston tulee jatkua toistaiseksi. Tehdään hanke ja haetaan hankerahaa Aisaparilta. 

Hankkeesta on luonnostelu raportissa. 

3. Käynnistetään tarpeelliset toimenpiteet kalateiden rakentamiseksi Lapuanjoen voimalaitos 

ja muihin patoihin. Kustannukset tulevat pääosin voimalaitosten omistajille, jotka hankkivat 

omia teitään rahoituksen. Hanke on Lapuanjoelle ELY:ssa asetetun toimenpideohjelman ja 

Suomen kalatiestrategian mukainen. 

4. Kunnostetaan ja tehdään Lapuanjokeen tarvittavat melontalaiturit ja laavut/tulentekopai-

kat, ensin kuitenkin paikasta alueen omistajan kanssa sopien. Kutsutaan mukaan laajasti 

melonnan harrastajia ja siitä kiinnostuneita. Uusitaan monikielinen esite melontamahdolli-

suuksista karttoineen käytettäväksi netin kautta sekä tietokoneilla että mobiililaitteilla. Jär-

jestetään nettiin automaattinen veden virtausmäärää kuvaava järjestelmä. Huolehditaan 
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siitä, että kaikki tuotettu aineisto löytyy netistä. Hinta muutamia tuhansia euroja – 20000 

€, rahoitus kaupungilta, hankkeena Aisaparilta ja talkoilla. 

5. Tehdään Alajoki -Alueelle kattava kosteikkojen verkosto keskeisesti pohjapatoamalla nykyi-

siä avo-ojituksia, mutta myös kaivamalla uusia kosteikkoja. Hanke aloitetaan neuvottele-

malla ojitusyhtiöiden kanssa. Yhteiskunta maksaa kustannukset, mikäli työlle saadaan ve-

siensuojelullinen status. 

6. Rakennetaan Alajoelle toinenkin maisematorni Löyhinkinevan koilliskulmaukseen ja uusi-

taan Löyhinkiluoman suun torni, korkeutta torneille tehdään niin paljon, että nähdään 

myös jokivarren puuston yli. Työ aloitetaan sopimalla asiasta maanomistajien kanssa. Hin-

taluokka muutaman kymmenen tuhatta euroa, rahoitus Aisaparilta ja talkoilla. 

7. Rakennetaan Alajoelle pieniä latoja kohteisiin, joita ei viljellä ja joista voi tarkkailla eläimiä, 

paikat maanomistajien osoittamina. Hinta 1200 €/kpl, rahoitus hankkeena Asiaparilta ja tal-

koilla. 

8. Rakennetaan uusi maastopyöräilyreitti Karhunmäestä Simpsiölle ja siitä yhteys Alajoelle 

Löyhinkinevaa pitkin, jossa tarvitaan koko matkalle pitkospuut. Rakennetaan maastopyö-

räily/vaellusreitti Hirvijärvelle olemassa olevia polkuja/talviteitä pitkin. Myös nämä proses-

sit aloitetaan maanomistajien kanssa sopien. Löyhinkinevan pitkospuiden hintaluokka on 

60 000 €, 1,8 m leveän reitin tekokustannus (tasaus ja 7 cm murskekerros) on noin 6000 

€/km, rahoitus hankkeella Aisaparilta ja talkoilla.  

9. Tehdään (merkitään) Alajoelle viljelysteitä pitkin lyhyempi (n. 20 km) ja pidempi (> 40 km) 

maisemapyöräilyreitti. Sovitaan kirjallisesti tienkäyttöoikeudesta ja kustannusten jaosta 

tien ylläpitäjän kanssa. Kustannukset vähäiset. Pitkien reittien varrelle tarvitaan taukopaik-

koja. Reitin varrella mahdolliset kaupat tai kioskit merkitään reittiesitteeseen. 

10. Kaikille reiteille tehdään vaativuusluokitus esim. Suomen ladun ohjeiden mukaan ja ne mer-

kitään karttoihin sekä varustetaan maasto-opastein/viitoituksin. Reiteistä tehdään useam-

malla kielellä esite. Lisäksi kaikki reitit laitetaan muiden reittiselosteiden mukana Visit Fin-

land -ja kaupungin tietojärjestelmiin. 

11. Kaikkien reittiesitteiden (monikielisten), maastoviitoitusten jne. hinta on kymmeniä tuhan-

sia euroja. Rahoitus hankkeilla Aisaparilta, kaupungilta ja hiukan talkoilla. 

12. Rakennetaan Alajoki -keskus Poutun koulun yhteyteen, ala 400 – 500 m2. Runko lamelli-

hirttä. Hintaluokka useita satoja tuhansia euroja. Rahoitus ELY -keskus, Aisapari ja talkoot. 
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6. Allekirjoitukset 
 

__________________________________  ________________________________________ 

Kai Pöntinen    Veli-Martti Lahdensuo 

 

__________________________________  ________________________________________ 

Mervi Mikkola    Markku Turja 

 

__________________________________ 

Heikki Alakarhu 


