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1. ESISELVITYSHANKE LUONTOMATKAILUN MAHDOLLISUUDET JA MUODOT  

1.1 TARKOITUS 

Tässä hankkeessa on tarkoitus tehdä esiselvitys luontomatkailumahdollisuuksista Lapualla ja 

lähiympäristössä. Tarkoitus olisi löytää uusia tai laajentaa tai kehittää olemassa olevia mahdol-

lisuuksia. Tarkoitus oli myös selvittää ja arvioida, mitä eri mahdollisuuksien potentiaalin käyttöönotto 

edellyttää. 

Esiselvitykselle on haettu rahoitusta Aisaparilta, joka on rahoituksen myöntänyt syksyllä 2016. 

1.1.1 HAKEMUKSESSA ESISELVITYSHANKEEN SIJOITTUMINEN EU-OHJELMAAN:  

Vireilletulopäivä: 30.09.2015  

Hanke: Luontomatkailun mahdollisuudet ja muodot  

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020  

Ohjelman toimenpide: Maaseudun palvelut, kehittäminen  

Ohjelman alatoimenpide: 7.4 Maaseudun palvelut  

Leader-ryhmä: AISAPARI ry  

Hankkeen toteutusalue: Paikallinen/Alueellinen 

1.1.2 HANKKEEN KUVAUS: 

Esiselvityshanke Simpsiö – Malkakoski - Alajoki -akselin luontomatkailun kehittämiseen ja palvelu-

innovaatioiden mahdollisuuksien ja edellytysten kartoittamiseksi. Esiselvityshankkeessa kartoitetaan 

mahdolliset eri reittivaihtoehdot ja näitten alustavien reittilinjausten toteuttamismahdollisuudet 

sekä luontomatkailun liitännäistarpeet ja niitten toteuttamismahdollisuudet (taukopaikat, opas-

taulut, erityiset käyntikohteet, riistapellot mm.) 

1.1.3 HANKKEEN HYVÄKSYTTY KUSTANNUSARVIO 

Kustannusarvio on 28320,00 €, josta vastikkeeton työ on 3000 € joka muodostuu 200 talkoo-

työtunnista a’ 15 €, ja ostopalvelut ovat enintään 2500 €. Kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa. 

1.2 MATKAILU SUOMESSA JA TRENDIT VUOTEEN 2030 

1.2.1 MATKAILUN MERKITYS KANSANTALOUTEEN  

Suomen matkailu jatkaa kasvuaan ja kaukomatkailu lisääntyy. Matkailun arvo oli Suomessa vuonna 

2012 13,3 mrd € ja kasvu on noin 5 % vuodessa. Matkailun osuus oli 2,7 % bkt:sta. Suomessa tapah-

tuvan matkailun vahvuudet ovat luonto, hiljaisuus, turvallisuus.  

Matkailu työllistää noin 130 000 henkilöä, joista nuoria on noin 30 %. Matkailua lisää ikääntyvien 

hyvinvointi, terveys ja kulutuskyky, eri asia on se, onko vanhemmalla väellä halua kuluttaa.  
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1.2.2 MATKAILIJOIDEN ODOTUKSET 

Matkailijat janoavat yhä rikkaampia ja syvempiä – ja ennen kaikkea aitoja – kokemuksia; Luonto-

matkailussa on kysyntää esimerkiksi ”turvallisen vaaran” kokemiselle ja aidoille luontoelämyksille. 

Toisaalta virtuaalimatkailu mahdollistaa matkojen ”kokeilun” jo etukäteen. Matkailijat etsivät myös 

mahdollisuutta itsensä kehittämiseen. Kulttuurimatkailijat arvostavat paikallisuutta, perinteisiin 

liittyviä arvoja ja paluuta juurille.  Hyvinvointi- ja terveysmatkailu kasvaa edelleen. 

1.3 ESISELVITYSHANKKEEN TOTEUTUS 

1.3.1 HANKKEEN JAKAMINEN OSA-ALUEISIIN 

Hankkeen tukiryhmän ensimmäisessä kokouksessa hanke jaettiin seuraaviin alaosiin 

1. Vaellus, patikointi, hiihto, pyöräily, ratsastus, selviytyminen luonnossa 

2. Luonnon ja eläinten tarkkailu ja kuvaaminen 

3. Yöaikainen luonto 

4. Metsästys 

5. Kalastus 

6. Soutaminen ja melonta 

7. Luonnontuotteista, riistasta ja kalasta valmistetut ruoat luonnossa tarjottuina ja nautittuina 
8. Opiskelu luonnossa 

Myöhemmin hankkeeseen lisättiin 9. osio nimeltään Alajoen historia. 

Tarkoitus oli edetä siten, että kukin osa-alue otetaan tarkasteluun ja saatetaan loppuraporttiva-

iheeseen yhtenä putkena. Näin ei kuitenkaan voitu edetä, koska jonkin yksityiskohdan tiedonsaati 

saattoi vaatia jopa viikkoja aikaa. 

1.3.1 HANKKEEN MUOKKAUS 

Myöhemmin arvioitiin lisäksi, että hankkeessa oleva kohde, Malkakoski, ei ”istu” erityisen hyvin 

hankkeen muihin osioihin, koska se saavutettavissa vain autolla, mikäli sinne vie oman kajakin tai 

kanootin. Malkakoskesta todettiin kuitenkin seuraavaa: Malkakoski Kyrönjoessa on hiljattain raken-

nettu keinotekoinen koski, joka liittyy Kyrönjoen tulvasuojelun muuhun rakentamiseen. Koskessa on 

panostettu erityisesti koskimelontaan. Koskessa on huomioitu veden virtauksen ohjaukset siten, että 

erilaiset melojan tilanteet on voitu ennakoida. Kosken kivien asettelua on ohjattu aivan kiven 

tarkkuudella. Koski on erinomainen opettelu- harjoittelupaikka koskimelojalle rakenteensa ja pienen 

putouskorkeutensa johdosta. Koski on noin 200m pitkä, pudotus on 3.1m, koskessa 5 keinotekoista 

kynnystä. Kosken luokka on tulva-aikaan vaativa, luokkaa 3, muuten 1+ - 2. Koski on freestylemelojille 

hyvä harjoittelupaikka, retkimelojille se on kuitenkin liian vaikea. 

Myöhemmin päätettiin, että koko Lapuanjoki Lapuan rajojen sisällä otetaan selvityskohteeksi, tähän 

saatiin myös Aisaparilta lupa. Kyseisellä välillä on mm. runsaasti koskia ja jonkinverran luontaista 

taimen- ja harjuskantaa. Lisäksi osuudelle istutetaan kirjolohta. 

Edelleen muutettiin kohta Metsästys muotoon Kanakoiraharrastus ja metsästys, koska kanakoira-

harrastus kokoaa Lapualle huomattavan runsaan vuosittaisen harrastajajoukon. 
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Hankkeessa koottiin kaksi taustatietopakettia. Näitä ovat Lapuan Alajoki ja Lapuanjoki. Kuvaukset 

mahdollistavat useamman aktiviteetin liittämisen ilman toistoa raporttiin. Erityisesti sen 

selvittäminen, onko Lapuanjoki palautettavissa lohijoeksi, vaati runsaasti työtä. 

1.4 MATKAILUN TOIMIJOITA JA TIEDOTUS 

1.4.1 LUONTOMATKAILUN KANSALLISIA TOIMIJOITA  

Suomessa suuri toimija matkailusektorilla on Visit Finlad, joka on asettanut strategiansa seuraavasti:  

• Strategian ensimmäinen tavoite on matkailutulojen kasvu    

Visio  

• Suomi on matkailijan sydämen ja järjen valinta.  

Missio  

• Visit Finland edistää ulkomailta Suomeen suuntautuvaa matkailua tiiviissä yhteistyössä 

matkailuyritysten ja muiden matkailutoimijoiden kanssa.  

Tavoitteet  

• Matkailutulojen kasvu on ensisijainen tavoite. Matkailusta saatavat kokonaistulot 16 

miljardia euroa ja ulkomailta saatavat matkailutulot 5 miljardia euroa (v. 2018)  

• Lisääntynyt Suomen tunnettuus houkuttelevana matkailumaana valitussa kohderyhmässä 

valituilla markkinoilla  

• Paras asiantuntemus  

• Vahva imago Suomessa ja valituilla markkinoilla ulkomailla  

• Matkailun elinkeinopoliittisen aseman vahvistaminen  

• PK-yritysten kansainvälistyminen  

• Verkottuminen  

• Alueellisen yhteistyön tehostuminen  

VF:n tavoitteista merkittävä osa sopii tavoitteiksi myös Lapuan luontomatkailulle, numerot toki 

suhteutettuna alueen kokoon. Lapuan on syytä pysyä mukana VF:n matkailuesitteissä. 

1.4.2 ALUEELLISIA TOIMIJOITA 

Lainaus OF -aluetiimin esitteestä: Etelä-Pohjanmaalla on hiljattain aloittanut OF aluetiimi. Aluetiimi 

edistää verkostomaista toimintaa. Ajatuksena on koota yhteen eri toimijat, jakaa tietoa ja verkos-

toitua. Pidemmän aikavälin tavoitteena edistää luontomatkailun ja luontoreittien tunnettuutta ja 

matkailullista vetovoimaa. Upeat luontoreitit eivät olet salaisuus vaan kerromme niistä sekä 

paikallisille, matkailijoille ja vieraille. Aluetiimiin voi liittyä kaikki halukkaat ja aluetiimin toiminta on 

vapaaehtoista toimijoille. Projektin vetäjä on osallistunut yhteen OF -aluetiimin kokoukseen. 
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1.4.3 LAPUALAINEN MATKAILUAINEISTO JA LISÄYSTARPEET 

Lapualla on erinomaiset kotisivut, josta löytyvät tiedot ilmeisesti Lapuan kaikista toiminnoista ja 

tapahtumista. Erinomaisia ovat niin tekstit, valokuvat kuin taittokin. Lapuasta on myös eriomainen 

paperinen esite, joka löytyy netistä pdf -formaatissa. 

Lisäyksiä voisi tehdä esimerkiksi siten, että pdf -tekstien sisälle olisi linkitetty osoitteita, joista 

suoraan avautuu klikkaamalla kyseisen asian esittely. Sisällysluettelo voisi silloin olla hieno-

jakoisempi. Linkit olisivat löydettävissä myös menemättä kotisivuille lainkaan, vaan ne löytyisivät 

suoraan myös googlaamalla, joka lienee yksi yleisimmistä tiedonetsintätavoista. Googlausta varten 

asian otsikkoon kannattaisi lisätä useampia samantapaisia hakusanoja, joka edistäisi asian esilletuloa 

haussa. Periaatteessa voisi olla yksi esitesivu, johon koottu kuvaavilla nimillä kaikki verkon kautta 

löytyvät toimintaesitteet. Esitteistä tulisi tehdä myös mobiililaitteille omat versionsa, koska puhelin 

ja tabletti ovat yhä yleisempiä tiedonhakulaitteita. Esimerkki: Kun haetaan Lapualla tarjolla olevia 

luontomatkailukohteita voisi teksti olla seuraavaa: 

Lapuan luontomatkailukohteet: Maastopyöräily, patikointi, luontopolku, vaellus, maisemapyöräily, 

retkimelonta, retkimelontapalvelu, kalastus, koskimelonta, kanakoiraharrastus, Lapuan Alajoki, jne. 

Jokaiseen sanaan olisi yhdistetty linkki kyseistä asiaa esittelevälle www -sivulle. Tässä ei siis tarvittaisi 

alasvetovalikkoja ja koko asiaryhmä olisi kerralla nähtävissä. Kun kursorin vei nimen päälle, tulee 

näkyviin myös sivun www-osoite. 

Esimerkki: Lapuan tarjoamat aktiviteetit, Simpsiön vuori. Valikkoperustaisella haulla edetään valikon 

portaita ja etsitään, mitä mistäkin löytyy. 

Liikuntapainotteiset aktiviteetit pitäisi saada myös suurten toimijoiden, kuten Suomen Latu, sivuille. 

1.4.4 AKTIVITEETTIEN JA KOHTEIDEN ESITTELYAINEISTO 

Sanonta ”Hyvä valokuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa” pitää edelleen paikkansa. Lapuan 

matkailuesitteissä tämä on toteutettu erinomaisella tavalla, samoin muissa tarkoituksessa tehdyissä 

julkaisuissa. Eri aktiviteetteja voisi esitellä mahdollisimman läheltä ko. asiaa. Jos esitellään Lapuan-

joen koskia, niin niistä kannattaisi tehdä video, jossa henkilö laskee kanootilla tai lautalla koskea 

pitkin. Videon voi kuvata helposti myös sähkökäyttöisellä nelikopterilla ja videokameralla, jotka ovat 

jo nyt erittäin hintakilpailukykyisiä. Tai jos henkilö haluaa tutustua maastopyöräilyreittiin, tehdään 

siitä nelikopterilla tai suoraan pyöräilijän kypärään sijoitetulla videokameralla esittelyvideo. Yleen-

säkin niin, että ilmoitukset, joissa esitellään liikkumiseen perustuvaa tapahtumaa, on hyvä olla esit-

telyvideo, joita voi katsella tietokoneella tai VirtualRreality -laseilla. Samalla linkillä voisi avautua 

reitin kartta ja ajo-ohjeet reitille. 

Videot kannattaa tallentaa myös videopalvelu Youtubeen tai vastaavaan ja antaa sosiaalisen median 

tehdä tehtävänsä. 

Markkinoille on tullut Nokian kehitysversio Nokian OZO – videokamera (noin 40 000 €), joka kuvaa 

samanaikaisesti kaikkiin suuntiin yhteensä kahdeksalla objektiivilla. Järjestelmä on kehitetty lähinnä 

elokuvateollisuutta varten. Tämän kirjoittaja on katsonut sekä elokuvaa että luontofilmiä OZO:lla 

tuotettuna; elokuvassa tuntui, siltä, kuin olisit osallisena elokuvan tapahtumissa ja luontofilmissä 
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eläimet liikkuivat aidossa maisemassa siten, että oli vaikeaa erottaa havaintoa aidosta luonto-

kokemuksesta. Kun kameralla kuvataan liikkuen jollakin alueella, voi tulosta katsoa VR -laseilla ja voi 

katsoa mihin suuntaan tahansa, ja katsoja näkee kaiken kolmiulotteisena. Kuvan lisäksi videossa on 

ääni joka kuulostaa tulevan äänen aiheuttajan suunnasta. Tämä on mahdollisimman realistista 

ennakkotutustumista matkakohteeseen ja virtuaalimatkailua parhaimmillaan. 

Olosuhderiippuvaisia asioista voisi tuoda esille ns.- IP -kameralla (jatkuva nettiyhteys), joka lähettää 

muutaman kuvan sekunti/minuuttinopeudella kuvaa vaikkapa koskesta ja sen melontakelpoisuus-

tilanteesta. Melontakelpoisuus kun vaihtelee paljon vuodenajan ja sateiden mukaan. Valtavasti 

katsojia ovat keränneet WWF:n norppa- ja kalasääskikamerat. Myös Virossa ollut villisikakamera on 

kerännyt runsaasti katsojia. Näissähän kameran asettaja pääsee tuomaan myös itseään esille. 

Kamera liitetään verkkoon normaalilla puhelinliittymällä ja kk-hinta on runsaat 10 €. 

Esittelyvideoiden vetävyyttä voi parantaa merkittävästi esim. Facebookin avulla käyttämällä esim. 

Duudsonit -ryhmää tekemässä temppujaan. Maastopyöräily ja koskimelonta Lapualla tulisivat 

tutuiksi erittäin monelle seuraajille lyhyessä ajassa. Esimerkiksi Ponsse -metsäkoneen kanssa tehdyn 

temppuilun oli vajaassa kuukaudessa nähnyt noin 750 000 katsojaa. 

1.5 LÄHTEET: 
TEM raportteja 4/2014, Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät, Katse vuoteen 2030,  

Riikka Puhakka, Opinnäytetyö 2011, Matkailu 2030, Lahden AMK.  

ITB WORLD TRAVEL TRENDS REPORT 2016 / 2017. The World’s Leading Travel Trade Show.  

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014, loppuraportti. 

Nokia: https://ozo.nokia.com/eu/ 
Duudsonit: https://www.youtube.com/watch?v=-TB_fqF60Q0&app=desktop 
Visit Finland: http://www.visitfinland.fi 
Valtioneuvoston kanslia, 2017 Henna Konu, Liisa Tyrväinen, Juho Pesonen, Seija Tuulentie, Katja Pasanen & Anja Tuohino, 
Uutta liiketoimintaa kestävän luontomatkailun ja virkistyskäytön ympärille – Kirjallisuuskatsaus 
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2. TIIVISTELMÄ  

2.1 YLEISTÄ 

2.1.1 MATKAILULLISET TAVOITTEET 

Tavoite on tarjota ihmisille sykähdyttäviä ja aitoja kokemuksia sekä ikimuistoisia hetkiä luonnossa. 

Tavoite on lisätä luontomatkailijoiden määrää. 

Hankkeen tukiryhmän ensimmäisessä kokouksessa hanke jaettiin allaoleviin alaosiin, jotka ovat tässä 

enemmän satunnaisessa järjestyksessä. Kohdissa on kuvattu lyhyesti tavoitteet ja toimenpiteet. 

2.1.2. REITTIEN RAKENTAMISEN ALOITUS, DOKUMENTOINTI JA LAATU 

Kun mennään jonkin muun omistamalle maalle, on kaikista hankkeista sovittava maanomistajan 

kanssa. On selvästi aistittavissa, että maa- ja metsätaloustuottajat kokevansa tulevansa hyväksi-

käytetyiksi, kun heidän mailleen ollaan tuomassa matkailuaktiviteetteja ilman, että heidän huoliaan 

kuullaan. Kaikki reitit tulee dokumentoida ja tehdä niille vaativuusluokitukset Suomen ladun ohjei-

den mukaan. Myös laadukkaat esitteet useammalla kielellä ovat tarpeellisia. Myös helppo löytymi-

nen netissä tulee varmistaa. Reittien pinnat tulee tehdä suositusten mukaisiksi huomioiden myös 

liikuntarajoitteisten tarpeet. 

2.1.3 RAHOITUKSESTA YLEISTÄ 

Useille tässä esitetyille toimenpiteille on saatavissa Aisaparin kautta, jolloin tyypillisesti oma rahoi-

tusosuus tehdään talkootyönä. Aisaparin kautta on saatavissa projektirahoitusta hyvinkin suuriin 

hankkeisiin. Myös ELY -keskuksen kautta on saatavissa rahoitusta.  

Myös mm. metsästyskorttivaroista on saatavissa rahoitusta seuraavasti: Rahoituksen myöntää Maa- 

ja metsätalousministeriö seuraavanlaisiin kohteisiin: (Laki riistanhoitomaksusta… nro 160/2011). 

- vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvien valtakunnallisten metsästäjäjärjestöjen 

suorittamaan valistustyöhön ja metsästysseurojen riistanhoitoa edistävien 

hankkeiden toteuttamiseen; 

- maanomistajien suorittamien riistan elinympäristöä merkittävästi parantavien 

hankkeiden toteuttamiseen. 

Oikein suurille hankkeille voi perustaa Life+ -hankeen ja hakea sille suoraa EU-rahoitusta. 

Monessa kohdassa myös metsästys- ja kalastusseurat voivat olla rahoittajina ja hankkia rahaa Aisa-

parilta, Suomen metsästäjäliitolta jne. 

Kaikessa toiminnassa on huomioitava ja kuultava maanomistajien mielipiteet ja tukea esimerkiksi 

viljelysteiden ylläpitäjiä teiden kunnossapidossa.  
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2.2 KALASTUS 

Lapuanjoki palautetaan vaelluskalajoeksi.  

Toimenpiteinä on kalateiden rakentaminen Lapuanjoen voimalaitospatoihin ja/tai kutuvalmiiden 

emokalojen siirto nykyisten patorakenteiden yli. Voimalaitosten omistajilla on velvoitteita patojen 

lupaehdoissa kalaston suhteen. Kalateiden lisäksi kalateihin tarvitaan juokseva vesi. Toimenpiteet 

käynnistyvät neuvottelujen kautta tai muilla toimenpiteillä. Virtavesien kuntoa vaelluskalojen kan-
nalta on syytä tarkastella ja kunnostaa soraikkoja. Joen kesiosan, jossa virtavedet pääosissa ovat, 

veden laatu on erinomainen kalaston kannalta. Vaelluskalojen palautuminen jokeen vie aikaa joka 

tapauksessa vuosia. Nykyisin muualta tulevia kalastajia on muutamia kymmeniä henkilövuorokausia 

vuodessa. Matkailupotentiaali suurehko. 

2.3 KANAKOIRAHARRASTUS JA METSÄSTYS.  

Lapua on kanakoiraharrastajien ”Mekka”, joskin kiinnostus Lapuaan on hienoisessa laskussa, vaikka 

harrastajamäärät ovat nousussa. Harrastuksen puitteissa Lapualla vietetään vähintään 1500 henkilö-

vuorokautta vuodessa.  

Toimenpiteinä tarvitaan Alajokialueen kattava riistapeltoverkosto, joka on syytä levittää muillekin 

peltoalueilla. Lisäksi on syytä tehdä allasketjuverkosto Alajoen avo-ojastoihin, joka tuo pesivät vesi-

linnut alueelle. Riistapellot ovat toteutettavissa ympäristötukien puitteissa, mutta parhaiden pelto-

jen käyttö riistapeltoina vaatii porkkanaa ja hyvä sijoittelu vaatii melkoisesti suunnittelua, 

alkuvaiheessa suunnittelukustannus on hyvinkin kylvötyön hintaista. Myös ojastojen pohjapato-

järjestelmä ja muut kosteikot ovat toteutettavissa jopa yhteiskunnan 100 % tuella, mikäli toimenpide 

saa vesiensuojelustatuksen.  

Oleellista on poistaa haitalliset pienpedot, erityisesti vierasperäiset minkki ja supikoira tulee saada 

mahdollisimman vähiin ja jatkaa poistopyyntiä toistaiseksi. Parhaiten tähän soveltuvat KANU -loukut, 

joita tarvitaan koko alueen kattavasti. 

Riistapeltoverkosto on toteutettavissa hyvin nopeasti, mutta riistakantojen merkittävä kasvu vie 

joitakin vuosia. Toisaalta istuta ja metsästä -menetelmä on toteutettavissa välittömästi. Hankkeilla 

on suuri merkitys Alajokialueen luonnon monimuotoisuuteen ja myös vesistöjen tilaan. Matkailu-

potentiaali huomattavan suuri.  

2.4 LUONNON JA ELÄINTEN TARKKAILU JA KUVAAMINEN 

Lapuan Alajokialue tunnetaan muuttolinnuistaan. Alajoki -alue lienee Suomen suurin yhtenäinen 

avoin ja lähes asumaton peltoalue. Alajokialue on sen ensikertaa näkevälle sykähdyttävä kokemus. 

Simpsiö on läntisen Suomen korkein vuori, jäänne miljardien vuosien takaa. Muut tässä projektissa 

esillä olevat alueet ovat tavallista eteläpohjalaista pelto- ja metsäaluetta. 

Luonnon ja eläinten tarkkailua voi lisätä merkittävästi rakentamalla maisematorneja, joista näkyy 

koko Alajokialue ja ainakin yhdestä (toisesta) Löyhinkineva. Alajokialue on aikoinaan, vielä noin 60 

vuotta sitten, tunnettu latomerenä. Latoja oli tuhansia. Ladot ovat kadonneet tarpeettomina ja 

viljelytöitä haittaavina. Alajokialueelle, paikkoihin joita ei viljellä, voisi rakentaa (tuoda) pieniä latoja, 

2,5 m kanttiinsa. Ladot saisivat rauhassa harmaantua. Ne voisivat toimia myös mainioina muutto-

lintujen ja muiden eläinten tarkkailupaikkoina. ”Parempien maisematornien” rakentaminen maksaa 

helposti 50 000 €/kpl, ladot runsaan tuhat euroa kappale. Hankkeiden käynnistäjänä voisi toimia 
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kaupunki, rahoitusta hankittaisiin ylläolevista lähteistä ja talkootyöstä. Matkailupotentiaali 

kohtuullinen. 

2.5 LUONNONTUOTTEISTA, RIISTASTA JA KALASTA VALMISTETUT RUOAT LUONNOSSA 

TARJOTTUINA JA NAUTITTUINA 

Ajatus ei käytännössä ole outo, mutta matkailullisesti se lienee harvinainen. Ihmisen historia on 

kuitenkin metsästäjäkeräilijän historiaa, joten palaaminen juurille tarjoaa varmasti elämyksiä. 

Erityisesti aterian valmistaminen metsästys- tai kalastusreissulla voi tarjota melkoisia kokemuksia. 

Hanke vaatii toteutuspaikkoja, joissa voi pitää tulta. Laavu tai kota on luonteva paikka aterian 

valmistamiselle ja nauttimiselle. Mahdolliseen Alajoki -keskukseen voi rakentaa erillisen avokeit-

tiötilan ruokasalin yhteyteen, jossa voisi toimia ”reppukokki” valmistaen saaliista aterioita. Toiminta 

tarjoaisi ikimuistoisia elämyksiä urbanisoituneelle ihmiselle. Muihin tässä esiteltyihin osiin yhdis-

tettynä kokonaisuus on suurempi kuin osiensa summa. Matkailupotentiaali kuitenkin pienehkö. 

2.6 MELONTA 

Lapuanjen keskiosan koskiosuudet ovat koskien helmiä, toteaa eräs kokenut meloja. Lapuan keskus-

tasta Kuortaneenjärveen on koskiosuuksia noin 6 km ja putouskorkeutta noin 50 m. Koskista 

kahdessa voimalapadot, jotka vievät putouskorkeutta 3 – 5 m kumpikin, siis noin puolet siitä, mitä 

on voimalan putouskorkeus. Tosin vähän veden aikana luonnonuomissa ei voi meloa jos voimalat 

ovat käynnissä. Melonta on vahvassa kasvussa. Lapuanjoessa erityisesti koskimelontamahdolli-

suudet ovat hyvät, mutta myös retkeilymelonnalle on kohtuulliset mahdollisuudet. 

Melontaa varten tulee kunnostaa ja rakentaa uusia laitureita tai muita veteen meno- ja poistumis-

paikkoja. Myös esitteet tulee uudistaa ja lisätä niihin uudet ja uudistetut paikat osoitteineen ja GPS 

-koordinaatteineen. Reittien varrella olevat palvelut on syytä lisätä (netti)karttaan. Kustannukset 

ovat muutaman tuhannen euron luokkaa. Koskenlasku kumiveneellä on puhtaasti yrittäjävetoista 

toimintaa, mutta koskiosuuksissa on runsaasti potentiaalia. Keinotekoinen koski saattaisi tuoda 

melonnan harrastajia ja opettelijoita runsaasti. Matkailupotentiaali on suuri. 

2.7 OPISKELU LUONNOSSA 

Opiskelu luonnossa tuo opettajan ja oppilaiden työhön vaihtelua. Luonnossa voi opiskella todella 

monia asioita kuten maantietoa, geologiaa, maa- ja metsätaloutta, ympäristöoppia, biologiaa, 

metsästystä ja kalastusta, liikuntaa jne. 

Opetus luonnossa vaatii todennäköisesti luontomatkailun tapaan kaksinkertaisen työpanoksen. 

Apuna voisivat toimia yrittäjät ja asioiden aktiiviset harrastajat, jotka toimisivat todennäköisesti 

kökkäperiaatteella. 

Opiskelu luonnossa johdattaisi oppilaat hyvien luontoharrastusten piiriin, tutustuttaisi luontoon ja 

jättäisi ehkä ikuisen kiinnostuksen kipinän. 

Leirikoulumahdollisuuden tarjoaminen Lapuan eri aktiviteettien puitteissa toisi luontomatkailijoita 

Lapualla, potentiaali kuitenkin alkuun pieni. 
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2.8 VAELLUS, PATIKOINTI, HIIHTO, PYÖRÄILY, RATSASTUS, SELVIYTYMINEN LUONNOSSA 

Simpsiölle on rakennettu talviurheilukeskus, joka jatkaa kasvuaan. Kesäaktiviteetit ovat vähissä. 

Simpsiölle on tehty vuonna 2015 sitten maastopyöräilyreitti kierros, joka vaikuttaa varsin vaativalta. 

Reittiä tulee dokumentoida valmiiksi ja tiedot liitetään esitteisiin. 

Reittien lisääminen mahdollistaa myös retkeilijämäärän lisääntymisen. Reitin tekeminen Tohnin-

polun päästä takaisin Simpsiölle mahdollistaa kierroksen teon, jolloin vastakkain ajamiseen liittyvät 

riskit vähenevät. Edelleen reitiltä tehdään yhteys Alajoelle. Myös yhteys mahdolliselle Hirvijärvi-Var-

pulan reitille toisi pidemmän vaellus-maastopyöräilymahdollisuuden, myös reitti ilman edellä mai-

nittua reittiä on syytä huomioida. 

Alajoki on katsomisen arvoinen kesäaikaan. Sinne tehdään erimittaisia maisemapyöräilyreittejä, jois-

ta voi poiketa maisematorneille. Matkailupotentiaali näillä suurehko. 

2.9 YÖAIKAINEN LUONTO 

Suomalainen kesäyö on sinisenä hämäränä hämmentävä, tosin pohjoisessa ei yötä ole lainkaan. 

Yöretkeily Alajoelle mahdollistaa yökokemuksen täysin uudesta näkövinkkelistä.  

Myös talviyö luonnossa on eksoottinen kokemus, erityisesti tulen äärellä. Ja tällä korkeudella, leveys-

piirillä, revontulet näkyvät vain muutamaa astetta alempana, kuin Lapissa. 

Toiminta on mahdollista lähinnä yhdistettyinä muihin tapahtumiin. Matkailupotentiaali voi olla suu-

rehko. 

2.10 ALAJOKIALUEEN HISTORIA 

Alajokialue on ihmistoiminnalla, merkittäviltä osin käsityönä ja tulen voimalla, muokattu lähes nykyi-

selleen. Panostukset ovat olleet niin valtavia, että niiden esiintuonti ja muistaminen ovat merkittävän 

huomionosoituksen arvoisia. 

Alajoki -alueen etelälaidalle rakennetaan Alajoki -keskus; rakennus, johon historiaa olisi tehty nä-

kyväksi ja siihen liittyen myös koettavaksi. Rakennus voisi toimia myös muissa tarkoituksissa. Raken-

nus voisi toimia mm. melonta- ja pyöräilykeskuksena. Rakennuksen tulisi olla luokkaa 400 – 500 m2. 
Läheisyyteen voisi rakentaa savusaunan ja riihen. Lankatusta (sahatusta) 6” hirrestä seinän 

rakentaminen maksaa noin 100 €/m2, 8” paksu lamellihirsiseinä maksaa noin 200 €/m2, jolloin se 

toimitetaan kokoamisvalmiina. Kustannusarvio tällaiselle kokonaisuudelle on helposti useiden 

satojen tuhansien eurojen luokkaa. Hankkeen toteutuminen vaatii muutaman vuoden aikaa. 

Rahoituksen voi hankkia Aisaparin tai ELY -keskuksen kautta, rahoituksesta jopa puolet voisi olla 

talkootyötä. 

Alajoki -keskus on tarpeellinen ja mahdollistaa usean tässä kuvatun toiminnan kunnollisen etene-

misen ja kehittymisen. Alajoki -keskus toimisi myös Alajoen historiasta kertovana paikkana. 
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3. EHDOTETUT TOIMENPITEET 

3.1 LAPUANJOKEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 

Käynnistetään tarpeelliset toimenpiteet kalateiden rakentamiseksi Lapuanjoen voimalaitospatoihin. 

Kustannukset tulevat pääosin voimalaitosten omistajille, jotka hankkivat omia teitään rahoituksen. 

Hanke on Lapuanjoelle ELY:ssa asetetun toimenpideohjelman ja Suomen kalatiestrategian mukai-

nen. 

Kunnostetaan ja tehdään Lapuanjokeen tarvittavat melontalaiturit ja laavut/tulentekopaikat, ensin 

kuitenkin paikasta alueen omistajan kanssa sopien. Uusitaan monikielinen esite melontamahdol-

lisuuksista karttoineen. Järjestetään nettiin automaattinen veden virtausmäärää kuvaava järjestel-

mä. Huolehditaan siitä, että kaikki tuotettu aineisto löytyy netistä. Hinta muutamia tuhansia Euroja 

– 20000 €, rahoitus kaupungilta, Aisaparilta ja talkoilla. 

Tehdään keinotekoinen koski Lapuan keskustan kohdalle rannalta jokeen. Koski mitoitetaan siten, 

että siinä voi tehdä koskimelontaa. Rakenne nousee joen rantapenkerettä alkaen veden pinnan 
tasolta siten, että putouskorkeus on 5 – 7 m. Koski muotoillaan siten, että se vastaa luonnonkoskea. 

Virtaus tulisi olla luokkaa 0,5 - 1 m3/s, jolloin tarvittava pumppausteho olisi luokkaa 60 kW ja tunti-

kustannus 6 - 7 €. 

3.2 LAPUAN ALAJOKEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 

Lapuan Alajoki -alueelle toteutetaan kattava riistapeltoverkosto lähinnä riistapeltokehinä tai kais-

toina viljelylohkoille, toteutus maatalouden ympäristötukien puitteissa, joskin, ainakin alkuun, 

tarvitaan runsaasti suunnittelupanoksia. Huolehditaan siitä, että maatalousyrittäjät kokevat 

hankkeen myös omalta osaltaan myönteisenä. Toimenpide tulee toteuttaa vuosittain toistaiseksi. 

Tehdään Alajoki -Alueelle kattava kosteikkojen verkosto keskeisesti pohjapatoamalla nykyisiä avo-

ojituksia, mutta myös kaivamalla uusia kosteikkoja ja kunnostamalla vanhoja. Hanke aloitetaan 

neuvottelemalla ojitusyhtiöiden kanssa. Yhteiskunta maksaa kustannukset, mikäli työlle saadaan 

vesiensuojelullinen status. 

Toteutetaan pienpetojen, erityisesti vierasperäisten, kuten minkki ja supikoira, poistot hankkimalla 

erillisprojektina n. 150 kpl KANU -loukkuja, kokonaiskustannusarvio 30 000 € sisältäen ALV:n ja 

talkootyön. Pyynti toteutetaan koko alueella alkuun muutamana vuonna, ja myöhemmin alueen 

reunamilla. Toteutus jatkuu toistaiseksi, ylläpito talkoilla. 

Rakennetaan Alajoelle toinenkin maisematorni Löyhinkinevan koilliskulmaukseen ja uusitaan Löyhin-

kiluoman suun torni. Korkeutta torneilla tulee olla niin paljon, että niistä näkee puuston yli. Työ 
aloitetaan sopimalla asiasta maanomistajien kanssa. Hintaluokka muutaman kymmenen tuhatta 

euroa, rahoitus Aisaparilta ja talkoilla. 

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

maanomistajien osoittamina. Hinta 1200 €/kpl, rahoitus Asiaparilta ja talkoilla. 

Osallistutaan viljelysteiden ylläpitoon. 
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3.3 REITTEIHIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 

Rakennetaan uusi maastopyöräilyreitti Karhunmäestä Simpsiölle ja siitä yhteys Alajoelle Löyhinki-

nevaa pitkin jossa tarvitaan koko matkalle pitkospuut. Rakennetaan maastopyöräily/vaellusreitti Hir-

vijärvelle olemassa olevia polkuja/talviteitä pitkin. Myös nämä prosessit aloitetaan maanomistajien 

kanssa sopien. Löyhinkinevan pitkospuiden hintaluokka on 60 000 €, rahoitus Aisaparilta ja talkoilla. 

Kaikki reitit tulee rakentaa pohjaltaan nykysuositusten mukaan, sekä leveys että tasaisuus 

huomioiden. Pelkkä patikointipolku voi olla maastossa ilman toimenpiteitä. Polku tasoittuu ajan 

kanssa. Kuitenkin enemmän liikutuille poluille on syytä tehdä tasaus lähinnä murskeella ja mennä 

reitti läpi pienellä kaivinkoneella, jolla tehdään isommat tasaukset ja poistetaan häiritsevät kivet ja 

kannot ja tehdään ojiin rummut. Leveyden tulisi olla n. 1,8 m. Hyvä reittipohja saadaan ajamalla 

reitille kivituhkaa/hiekkamursketta kaivinkoneen jäljiltä, josta karkea tarvearvio on 0,1 tonnia/m, 
hinta 6 €/t siirtomatkan vaikuttaessa hintaan. Ainakin osa reiteistä tulee tehdä liikuntarajoitteiset 

huomioiden. 

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

pyöräilyreitti. Sovitaan kirjallisesti tienkäyttöoikeudesta ja kustannusten jaosta tien ylläpitäjän kans-

sa. Kustannukset vähäiset. Pitkien reittien varrelle tarvitaan taukopaikkoja. Reitin varrella mahdol-

liset kaupat tai kioskit merkitään reittiesitteeseen. Käytettävien teiden kunnossapitoon osallistu-

minen ei liene suuri kustannus. 

Reiteille tehdään vaativuusluokitus ja ne merkitään karttoihin sekä varustetaan maasto-opas-

tein/viitoituksin. Reiteistä tehdään useammalla kielellä esite. Lisäksi kaikki reitit laitetaan muiden 

reittiselosteiden mukana Visit Finland -tietojärjestelmään. 

Kaikkien reittiesitteiden (monikielisten), maastoviitoitusten jne. hinta on noin 20000 €. Rahoitus 

Aisaparilta, kaupungilta ja hiukan talkoilla. 

3.4 ALAJOKI -KESKUS 

Rakennetaan Alajoki -keskus Poutun koulun yhteyteen, ala 400 – 500 m2. Runko lamellihirttä. Hinta-

luokka useita satoja tuhansia euroja. Rahoitus: ELY -keskus, Aisapari ja talkoot. 

 

 

3.5 MAHDOLLISET ONGELMAT 

Esiselvityshanketta tehtäessä kävi selväksi, että osahankkeiden toteuttaminen vaatii runsaasti yh-

teistyötä erityisesti Alajoki -alueen peltojen omistajien ja viljelijöiden kanssa. Useassa yhteydessä tuli 
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esille, että maanviljelylle ei ole erityistä etua luontoaktiviteettien lisääntymisestä alueella. He koke-

vat, että kaupunki ei ole riittävästi kuullut viljelijöitä esimerkiksi alueen vesien pumppauskustannus-

ten jaossa; kun kaupungin keskustaa suojellaan tulvilta päästämällä vesi Alajoen pelloille, tulisi vilje-

lijöiden mukaan kaupungin osallistua tulvavesien poispumppauksen kustannuksiin. Esille tuli myös, 

että jäteveden puhdistamon purkuvedet pumpataan viljelijöiden kustannuksella jokeen aikana, jol-

loin veden pinta joessa on ympäristöä korkeammalla.  Peltojen omistajat katsovat edelleen, että 

metsäalueiden omistajien tulisi osallistua tulvavesien pumppauskustannuksiin. 

Alajoen viljelytiet ovat pääosin yksityisteitä. Teiden käytöstä matkailutarkoituksissa tulee tehdä so-

pimukset ennen matkailun lisääntymistä. 

Keskusteluissa nousivat esille myös Löyhinkinevan tärkeä linnustoalue (IBA), jonka olemassaolosta ei 

ollut tietoa, myöskään sen vaikutuksesta maankäyttöön ei ollut tietoa. Ämpin sillan läheisyydessä 

oleva IBA -alue sai paljon julkisuutta, kun sillalla liikkuminen kiellettiin ELY -keskuksen toimesta 1.4. 

– 15.5. Päätös peruuntui ilmeisesti laittomana hyvin pian. Alajoki -alue on liitetty valtakunnallisesti 

arvokkaiden maisema-alueiden luetteloon hiljattain. Tämän tekstin kirjoittaja ei saanut selvyyttä tä-

män merkityksestä alueiden käyttöön. On kuitenkin selvää, että se vaikuttaa tai tulee vaikuttamaan 

alueen käyttöön ja rakentamiseen. 
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4. ALUEIDEN YLEISKUVAUS  

4.1 LAPUAN ALAJOKI 

Lapuan Alajoki muodostuu noin 7000 ha lähes yhtenäisestä peltoalueesta, jossa ei ole juurikaan 

asutusta, eikä nykyään 

juuri muitakaan raken-

nuksia. Kaikkiaan Lapu-

alla on noin 21000 ha 

peltoja. Alajokea on 

muokannut nykyiselleen 

jokakeväiset tulvat. Asu-

tus on alueen laidoilla ja 

joillakin korkeammilla 

saarekkeilla. Alajoki -

alue on tasainen ja lähes 

vaakasuorassa. Alueesta 

sanotaan, että siellä ”ei 

silmä pökkää” (pelto 

näyttää jatkuvan lähes 

taivaanrantaan saakka). 

Alajoki jatkuu yhtenäi-

senä myös Kauhavan 

puolelle. Alajoki lienee 

ainutlaatuinen viljelys-

alue ja kulttuurimaisema 

Suomessa. Toki saman-

tapaisia alueita löytyy 

useita Pohjanlahteen las-

kevien jokien varsilta. 

Oikealla olevassa kar-

tassa tässä selvityksessä tarkasteltu Lapuan Alajokialue. Kuvassa näkyvät myös tiet ja nykyiset valta- 

ja kokoojaojat. 

 

4.2 ALAJOKIALUEEN SYNTY 

Lapuan Alajokialue on jääkauden jälkeisen Litorinameren pohjaa, joka on nykyään yhä jatkuvan 

maankohoamisen seurauksena noussut noin 60 m, eli sijaitsee nykyisen korkeuskäyrän 60 m alapuo-

lella. Alajoki on ollut joki- ja luomanrantoja lukuunottamatta lähes yhtenäinen suoalue. Suot ovat 

syntyneet paljolti suokasvillisuuden kasvaessa metsään ja tukahduttaessa puun juuriston tai ns. 

primäärisoistumisena, jossa suokasvillisuus on kasvanut heti meren vetäydyttyä. Suon kasvaminen 

on jatkunut tuhansia vuosia. Uutta puustoa on todennäköisesti kasvanut jatkuvasti turvekerroksen 

päälle. Vanhempi puusto on kuollessaan ja kaatuessaan kadonnut hiljakseen suokasvillisuuden alle. 

Tämän voi päätellä siitä, että kantoja löytyy koko turvekerroksesta. Liekoja, suurten honkaan-

tuneiden mäntyjen runkoja, löytyy kuitenkin lähinnä vanhemmista turvekerroksista. Lieot kuvaavat 
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sitä, että Alajoki -alueella on ollut joskus järeä mäntymetsä. Kuusi ja koivu ovat lahonneet pian kuol-

tuaan, eikä niistä löydy kovin paljoa merkkejä tuohta lukuunottamatta.  

4.3 SOIDEN HEINÄN KERÄYS JA VILJELYN ALOITTAMINEN 

4.3.1 AAVAA MÄRKÄÄ SUOALUETTA 

Peltoalue on satojen vuosien aikana otettu hyötykäyttöön, aluksi luonnonheinää keräämällä. Suo-

alueet ovat olleet osin niin märkiä, että ihminen ei ole kaikin ajoin voinut niissä kunnolla liikkua, vaan 

on pitänyt liikkua sitä varten tehdyillä suksilla. On syytä huomata, että alue kokonaisuutena on niin 

suuri, että siellä on ollut luonnonheinää keräämässä jopa satoja henkilöitä kerrallaan. Luonnonheinä 

on vitsakseen kierrettynä kannettu suoalueelta pois. 

4.3.2 VILJELYKUNTOON 

Alue on ollut siis hyvinkin kosteaa ja siellä on ollut myös järvi. Kosteusongelmien voittamiseksi alue 

on ojitettu lapiotyönä tai piilukirveellä ja kuokilla, lopuksi ojia on ollut noin 10 m välein. Soiden ojitus 

on aloitettu pian isojaon teon – seitsemäntoistasataaluvun puolivälin - jälkeen. Ojia on kaivettu 

yhteensä jopa tuhansia kilometrejä. Ojittajan ohje on ollut, että ojasta tehdään kyynerää leveä ja 

kahta syvä. Ojan kaivajia on ollut satoja vuosi toisensa jälkeen. Ojankaivuuseen on tultu myös 

naapuripitäjistä koko kesäksi. Alueella on viljelyn alkaessa viljelty paljon heinää ja myöhemmin myös 

ruista. Heinää ja heinän siementä on myyty satojen kilometrien päähän. Viljelyn alkuaikoina ohraa 

on viljelty vain vähän, lähinnä ohrapuuron tarpeiksi.  

Alueella on myös tehty 

runsaasti kydönpolttoa, 

jolla pinnasta on poistettu 

vähänlahonnutta rah-

katurvetta ja samalla on 

saatu pieni ravinnemäärä 

viljelykasvien käyttöön. 

Tuhka on myös hiukan vä-

hentänyt pintakerroksen 

happamuutta. Aluetta ei 

siis ole turhaan sanottu 

kytösavun aukeaksi maa-

ksi. Rahkaturvetta on pol-

tettu useita kertoja ja niin 

on päästy viljelemään pi-

demmälle lahonneita tur-

vekerroksia.  

Alueelle on ollut tyypillistä 

myös saven ajo ja sekoit-

taminen pintamaahan. Sa-

vea on ajettu talviaikana 

hevosvetoisella reellä jopa 
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500 kuormaa hehtaarille. Saven ajon jäljiltä alueella on ollut runsaasti savikaivoja – useita satoja - 

jotka ovat olleet vesieliöiden elinympäristöjä. Savenajo on saatettu uusia muutaman vuoden välein. 

Kannot on kerätty pois viljelyn tieltä ja käytetty lähinnä rakennusten lämmittämiseen (tai tervan 

polttoon). Olipa joku isännistä luopunut rankametsätöistä ja raivasi sen sijaan uutta peltoa kooten 

kannot polttopuuksi rakennusten lämmittämiseen. Männyn kanto on lähes lahoamaton ja riittävän 

kuiva polttoon jopa heti noston jälkeen. Syynä siihen on kannan sisustan kyllästyneisyys pihka-

aineilla. 

Myös valtaojat on kaivettu lapiotyönä. Esimerkiksi Löyhinkiluoma on avarrettu päältä n. 10 m le-

veäksi ja syvyyttä on ollut niin paljon, että vain 

harva lapiomies on pystynyt heittämään lapiol-

lisen suoraan valtaojasta penkereelle; välillä on 

tarvittu tasoja, joihin maa on heitetty ja josta toi-

nen lapiomies on heittänyt sen rannalle ja rannalla 

on tarvittu lapiomies, joka on kottikärryillä siir-

tänyt maan kauemmaksi. 

Edellisellä sivulla on osa Lapuan kihlakunnan 

kartasta vuodelta 1900-1903. Kartasta on näh-

tävissä silloiset laajat suoalueet, kuten Löyhinki-

neva, Särkymänneva, Puhdonneva jne. Luhtamai-

ta on ollut lähinnä jokivarsilla. Karttaan on merkit-

ty Lapuan eri kylille osoitettuja nautintoja, samoin 

mm. Ylihärmän kunnalle.  

Edellä mainitussa kartassa alueesta vasta pieni osa 

on merkitty pelloiksi, tosin paljon enemmän, kuin 

50 vuotta vanhemmassa kartassa. 

4.3.3 HAPPAMAT SULFAATTIMAAT 

Pohjamaan savessa on happamuutta aiheuttavaa 

sulfidia, joka kuivuttuaan ja uudelleen kastues-

saan muodostaa rikkihappoa. Kun Alajoki on oji-

tettu ja pintaa poltettu ja sekoitettu savea pin-

tamaahan, on saatu aikaiseksi ravinteikasta vilje-

lysmaata. Vähitellen muokkaustyöhän on tullut 

hevosvetoinen äes ja aurakin, alkuun puu-

runkoisina. Enimmillään hevosia on ollut alueella 

satoja samaan aikaan. Alueen mittavuus ja työ-

kalujen tarve ovat johtaneet koneiden ammat-

timaiseen valmistamiseen. Näin lienee saanut al-

kunsa Hellanmaan ja Ylihärmän maatalouskone-

tuotanto. Toki koneita on viety muuallekin muok-

kaustöihin. 

Avo-oja-aikana pelloilla on ollut runsaasti suoja- ja 

ravintopaikkoja peltoeläimistölle. Myös latoja on 
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ollut runsaasti, jopa tuhansia, koska ”elo” on korjattu latoihin ja myöhemmin syksyllä ja talvella 

kuljetettu maatilakeskuksiin ennen kevättulvia. Kasvinsuojeluaineita ei ole käytetty, joten alueilla on 

ollut esimerkiksi pillikettä runsaasti, joka tuottaa öljypitoisen siemenen. Erityisesti ruis on kuitenkin 

kuljetettu talouskeskuksen läheisyyteen rakennettuihin riihiin, joissa ne on kuivattu lämmittämällä 

riihen kiukaat halkoja polttamalla. Jyvät on kuivaamisen jälkeen irrotettu klupuamalla ja puhdistettu 

ruumenista tuulessa ilmaan heittämällä. 

4.4 ALAJOKI NYKYÄÄN 

Lapuanjoki on pengerretty tulvien estämiseksi -60 -luvulla. Joen pengerryksen jälkeen loputkin pelto-

lohkot on salaojitettu. Ojitusvedet kootaan erikokoisia valtaojia pitkin pumppaamoille, joissa vesi 

pumpataan jokeen. Kokoojavaltaojien vedenpinta on usein matalammalla, kuin joen veden pinta. 

Pengerrys on suunniteltu siten, että veden korkeus ylittää enintään kerran 50 vuodessa penkereen, 

jolloin tulvaluukut avataan ja vettä päästetään pelloille Lapuan keskustan tulvavahinkojen vält-

tämiseksi. Viimeksi näin on tehty 1984. 

Penkereisiin on kasvanut noin 10 m korkea lehtipuusto, lähinnä leppää, joka osaltaan sitoo pen-

kereitä. Leppää hakataan aika-ajoin pois ja myös uutta puuta istutetaan. Viljely ulottuu penkereen 

korkeimmalle kohdalle, mutta koska pelto kaataa joesta poispäin, ei siinä tarvita muutoin vesistöjen 

ja viljelysten väliin tarvittavaa 3 m suojavyöhykettä.  

Maatalouden on tullut kuitenkin tehostaa toimintaansa pärjätäkseen globaalissa kilpailussa. Tehos-

tamistoimet ovat johtaneet salaojitukseen, savikaivojen täyttämiseen ja latojen poistamiseen pel-

toalueilta. Esimerkiksi ladon väistäminen kevätmuokkauksen, kylvön, kasvinsuojelun, sadonkorjuun 

ja syysmuokkauksen aikana hidastaa työtä merkittävästi ja lisää siten kuluja. Lisäksi latojen ympä-

ristöt ovat rikkakasveille otollisia paikkoja. Viljelyksiltä poistetaan ruiskutuksin rikkakasvit, viljojen 

pituutta säädetään korrenvahvistajilla ja kasvusto suojataan homeilta yms. ns. tautiaineilta.  Uusjako 

on osaltaan myös kasvattanut viljelylohkojen kokoa. Alajokialueelle raivataan edelleen uutta peltoa. 

Nykyään Alajoki on erinomaista viljelyaluetta ja satotasot ovat siellä korkeita. 

 

Alajoen latoja 1948, oikealla suunnilleen sama alue 2010/2012 



17 

 

4.5 ALAJOEN PELTOJEN KUIVATUS 

Kuten edellä on todettu, on Alajoki lähes 

kokonaan salaojitettu. Alueella toimii kol-

me ojitusyhtiötä, joilla on lakisääteinen 

velvoite huolehtia ojituksen toimivuu-

desta. Edellisellä sivulla kun kuva happa-

mien sulfaattimaiden sijainnista. Nykyi-

sellään pelloilla oleva eloperäinen maa-

aines on ”kulunut” niin ohueksi, että pai-

koin kynnöillä nousee savea pintaan. Sala-

ojitus sijoittuu suurelta osin pohjamaa-

han, joka osaltaan saattaa johtaa happa-

mien ainesten pääsemiseen vesistöihin. 

Säätösalaojitus on tehokas keino estää 

sulfaattimaan kuivumista. 

Oikealla on Lapuan Alajoen vesistöt 

(sininen) ja valtaojat (keltainen), jokea on 

n. 12 km, vesistöksi laskettavia valtaojia 

myös n. 12 km ja pienempiä valtaojia jopa 

100 km. 

4.6 ALAJOEN TIESTÖ 

Jokaiselle peltolohkolle on tarvittu tieyhteys tai muu kulkuoikeus. Keskeisiä teitä ovat olleet Jokitie 

ja Keskitie ja ns. vanha Kauhavantie, joista kaksi ensimmäistä ovat yksityisteitä. Teissä on runsaasti 

tienhaaroja ja nykyisin tiet on rakennettu kestämään raskaita maatalouskoneita. Toki viljelylohkojen 

koon kasvu on osaltaan vähentänyt teiden tarvetta. Tiet ovat murskepintaisia. Murske on kuitenkin 

kiinnittynyt pintaan siten, että myös kävely ja pyöräily niillä onnistuvat. Joen penkereen päällä on 

myös paikoin tie. Mikäli teille tulee uutta liikennettä matkailun seurauksena, tulee asiasta sopia 

tiekunnan tai -kuntien kanssa. 

4.7 MUUTA 

4.7.1 NAAMIN MARKKINAT 

Allaoleva lainaus on alun perin M.F.Talvitien kuvaus Kyrönmaa VII -teoksessa, joka kuvaa heinätöihin 

lähtevän väen määrää ja tunnelmaa: 

"Kun heinäkellot alkoivat soida Marketanpäivän aikoina, eri talojen venekunnat kokoontuivat 

yhteistä lähtöä varten Naamin rantaan noin kolme kilometriä alaspäin Lapuan kirkosta, missä kylä 

loppui ja Alajoen niityt ja suoviljelykset aukenivat. Näin alavalle jokirannalle muodostui joka maanan-

taiaamu kesän kauneimpana aikana ikään kuin markkinat. Ja markkinatuntua oli todella ilmassa. 

Naamin markkinoilla oltiin juhlapuvuissa ja häätuulella, satalukuisin hevosin ja aisakelloin, peliman-

nit ja laulukunnat mukana, veneissä viikon eväät piimineen ja aseitakin aivan kuin olisi lähdetty 

valloitusretkelle. Ennen kuin Naamin markkinoista selvittiin matkaan, kyllä siinä oli melua ja elämää. 

Siinä ryypättiin ja tapeltiinkin, joskus lyötiin puukollakin, kun riita niin pitkälle meni. Nimismiehenkin 
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täytyi olla maanantaisin Naamin markkinoilla järjestystä pitämässä, sillä silloin ryypättiin, kotona 

otettiin hyvät aamuryypyt, ruokaryypyt, vieläpä lähtöryypytkin, ja vielä matkalle otettiin pulloja mu-

kaan, joista sitten usein maistettiin. Eikä maanantai, jolloin Naamin markkinoilla oltiin, ollutkaan 

mikään työpäivä, vaan matka- ja juhlapäivä. Usein yli 50 venekuntaa oli Naamin rannassa odot-

tamassa lähtövuoroaan, niin että näytti kuin olisi oltu laivasatamassa. Erittäinkin naiset olivat pukeu-

tuneet juhla-asuun. Heidän yllään oli valkoiset mekot ja raitaiset hameet, monenväriset kansal-

lispuvut, joista ei puuttunut sinistä, punaista ja keltaista. Aivan tämä muistutti senaikuista hääväkeä. 

Mutta aivan erikoislaatuisen sävynsä Naamin markkinoille antoi se, että jokaisella hevosella oli 

ränkien rinnusteessa tai rängenjuurakossa iso aisakello. Ja hevosia saattoi olla satoja. Hevoset hirnui-

vat, aisakellot pauhasivat, kuka siunasi, kuka kirosi, kuka muuten rähisi omaan läjäänsä, jos oli naut-

tinut liian paljon miestä väkevämpää. Sitten lähdettiin työmaille. Kun päästiin Kaunissaareen ja siitä 

ohi se näkyi ja kuului myös Hellanmaassa.” 

4.7.2 ALAJOELLA ASUTTIIN JOKITUVISSA VIIKKOJAKIN 

Alajokialueen tullessa viljelyn piiriin se oli kaukana maatilojen talouskeskuksista, pisimmät matkat 

olivat yli 30 km. Alajoelle rakentui vuosien saatossa kytötupia tai jokitupia, niin kuin niitä Alajoella 

kutsuttiin. Ne rakennettiin usein lähelle jokea, rakennusaineena oli hirsi ja katteina pärekatto. Niihin 

rakennettiin myös takka, jossa voitiin valmistaa ruokaa ja viileinä syysöinä myös tupa saatiin 

lämpenemään. Jos karja on kuljetettu Alajoelle, on siellä saatettu asua viikkoja, maito on jollakin 

keinolla tehty juustoksi ja 

voiksi. Kytötupien käyttö 

on myös muovannut alu-

eelle omanlaistaan kult-

tuuria. Nykyään kytötupia 

on jäljellä vain muutama. 

Lapua-seura ry on hiljattain 

rakentanut uudelleen joki-

tuvan Kaunissaaresta n. 

puoli kilometriä pohjoi-

seen. Mainitussa kytö-

tuvassa voi yöpyä ja siellä 

on myös takka. Kytötupa 

on aina auki vanhan tavan 

mukaan. 

4.7.3 ALAJOEN ERITYISALUEET 

Alajoki -aluetta on esitetty Suomen arvokkaisiin maisema-alueisiin. Status on ollut kuulutuksilla alku-

vuodesta 2016. Alueeseen kuuluu maita myös Kauhavan puolelta. Alla on kartta Alajoen arvokkaasta 

maisema-alueesta.  

Alueen sisältyminen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden listaukseen ei pääsääntöisesti 

aiheuta suoria maanomistajiin kohdistuvia oikeusvaikutuksia, vaan oikeusvaikutukset syntyvät välil-

lisesti maankäytön suunnittelussa ja lupamenettelyissä. Todennäköisesti lupabyrokratia tulee lisään-

tymään ainakin rakentamisessa, purkamisessa ja maa-ainesten otossa. 
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Kartta oikealla: Alajoen arvokkaan maisema-alueen 

rajaus 2016. 

Kangas – Annala tietä rakennettaessa oli runsaasti 

esillä Kauhavan puolella oleva tärkeä linnustoalue 

(IBA). Tien ja sillan rakentaminen jouduttiin kes-

keyttämään lintujen muutto- ja pesimisajaksi. Tien 

tekoa vastustettiin myös teon ja käytön aiheut-

tamalla haitalla alueen eläimistölle. Alajoen Kauha-

van puoleisella osalla on n. 500 ha tärkeää linnus-

toaluetta. Maaliskuun 2017 lopulla ELY -keskus on 

määrännyt Kangas - Annala -tien lukituin puomein 

suljettavaksi ajalle 1.-4. -15.5. Viljelijät, joilla ei ole 

muuta keinoa päästä pelloilleen, kuin käyttää ky-

seistä tietä, saavat avaimen puomien avaamiseksi. 

(Aviisi 30.3.2017). Asiaa sivuava korkeimman hal-

linto-oikeuden päätös kuitenkin kumosi ELY-

keskuksen määräyksen. 

Alajoen tulevaan tulvasuojelutilanteeseen saattaa 
vaikuttaa soidensuon täydennykseen liitetyt Lapu-

an eteläosa suot (Peräneva, Mikonneva ja osa Rim-

minnevaa), koska niiden läpi on kaivettu 

tulvasuojeluun liittyvät kanavat (2 kpl), jotka 

kokoavat sulamisvesiä Varpulan ja Hirvijärven 

tekoaltaisiin. Soidensuojelussa suot ennallistetaan 

ja sulamisvedet ohjautuvat suoraan Lapuanjokeen. 

Alajokialueen eteläreunalla sijaitsee Löyhinkineva, 

joka on määritelty tärkeäksi linnustoalueeksi (IBA), 

rajaus oikealla olevassa kuvassa. Ämpin siltaa kos-

kevassa valitusprosessissa on käsitelty IBA -alueen 

oikeusvaikutuksia. Valittajat olivat katsoneet, että 

IBA -alue nauttii samaa suojaa, kuin Natura 2000 

alueet. Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään 

2883/2014 katsonut, että IBA -alue ei ole luonnon-

suojelualue. 

4.7.4 ALAJOEN ELÄIMISTÖSTÄ 

Alajoella esiintyvät peltoalueelle tyypilliset muuttolinnut, harvinainen vierailija on tunturipöllö. 

Riistalinnuista alueella esiintyvät peltopyy, sepelkyyhky, lehtokurppa ja useita sorsalajeja ja 

muuttoaikana hanhia. Alueella pesii myös suopöllö ja tuulihaukka. 

Isommista nisäkkäistä peltoalueella esiintyy rusakko. Alueen laitametsissä asuu metsäkauris, metsä-

jänis ja hirvi. Pienpedoista alueella esiintyy minkki, supikoira, kettu, kärppä ja lumikko. Alueella on 

myös rottia ja villikissoja. 

Kesäaikaan alueella viihtyvät myös ns. luppokurjet, nuoret kurjet, jotka eivät ole vielä aloittaneet 

pesintää. Kurkia saattaa olla kerääntyneenä useita kymmeniä samaan parveen. Kurjet syövät lähinnä 
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pieneläimiä, joten siinä menevät niin sammakot, kuin pienet lintujen poikasetkin. Kurjet tallovat 

myös viljaa lakoon. Naakkaparvet vierailevat alueella talvisin. Alueella asuu myös kanahaukkoja ja 

huuhkajia talviaikaan. 

Suomen-Selän lintutieteellinen yhdistys lausuu Alajoki -alueen linnustosta seuraavaa. Alajokialue on 

laaja, yhtenäinen tulva-alue, ja on yhdessä Ilmajoen Alajoen kanssa SSLTY:n merkittävin metsä-

hanhien keväinen levähdysalue. Lisäksi tavataan runsaasti muuta tulva- ja peltolinnustoa. Alueen 

pesimälinnusto on varsin edustava, joskin heikosti kartoitettu.  

Alueella levähtää: Laulujoutsen 300-600 yks Metsähanhi (NT) 600-800 yks Jouhisorsa (VU) 

Tukkasotka (VU) Keräkurmitsa (NT) 10-30 yks Suokukko (EN) 400-800 yks Lapinsirkku 50-250 yks 

Pulmunen (NT) 100-2000 yks, lisäksi alueella on tunturipöllö (CR) talvireviiri, lisäksi heikosti 

kartoitettuina Mustapyrstökuiri (EN) 1 rev Suopöllö 1-10 rev Peltosirkku (EN) 10-30 rev. 

4.8 ALAJOEN HISTORIAN ESIINTUONTI 

Alajokialue on entistä meren pohjaa. Alue on ollut valtaosin suota. Alajoki on ihmisen toimesta 

raivattu viljelyspelloksi. Työmäärä on ollut niin valtava, että se ansaitsisi tulla esille. Menneitten 

sukupolvien uurastusta voi suoda esille vaikkapa Alajoki -keskuksella. Sopiva paikka olisi jossakin 

Alajokialueen eteläosassa Vaasantien läheisyydessä. Kaupungin omistuksessa on Poutun koulun 

tontti, joka voisi olla talon rakennuspaikka. Talo voisi olla kohtuullisen suuri siten, että sitä voisi käyt-

tää hyväksi useammanlaisissa toiminnoissa, esimerkiksi opetuksessa. Läheisyyteen voisi rakentaa 

varastorakennuksen, riihen ja savusaunan. 

Alajoen peltojen teon historiaa voisi tuoda esille hyvinkin konkreettisesti siten, että perustettaisiin 

muutaman hehtaarin suolohko, jota palaa kerralla entisajan käsityökaluin ojitettaisiin, kydötettäisiin 

ja kylvettäisiin heinälle ja rukiille. Sitä ennen niitettäisiin ja kannettaisiin suolta heinää. Matkailijoita 

voisi kutsua talkoisiin osallistumaan vanhan ajan työkaluin pellonraivaukseen. Heille tarjottaisiin 

käyttöön vaatteet, joiden materiaali olisi jotakin 200 vuotta sitten käytettyä, kuten pellavaa. Työru-

peaman ei tarvitsi olla pitkä, kunhan syntyisi omakohtainen kokemus entisajan työstä. Työrupeaman 

päälle luonnollisesti saunottaisiin savusaunassa ja syötäisiin vanhanaikainen ateria.  

Edelläolevan kaltaisia jaksoja voisi olla muutama kesässä. Ja myöhemmin, kun saadaan ruissato ja 

ruis olisi tullutta, leikattaisiin se sirpillä ja sidottaisiin lyhteiksi. Lyhteet kannettaisiin riiheen, riihi läm-

mitettäisiin ja kun lyhteet olisivat kuivia, kluvuttaisiin jyvät irti ja puhdistettaisiin entisajan keinoilla 

tuulta käyttäen. Jyvät voitaisiin jauhaa käsikivillä ja tietysti leipoa niistä leipää. Rupeaman lopuksi 

voitaisiin järjestää Naamin markkinat.  

Paikka voisi toimia eri vaellus- ja patikointireittien, sekä maasto- että maisemapyöräilyreittien lähtö- 

ja paluupisteenä. Toisaalta Simsiöllä on urheilumaja, jossa on tarvittavat sauna- ja peseytymistilat, 

vaatteiden vaihtotilat. 

Edellämainittu paikka olisi sovelias myös kanootti- ja kajakkivuokraukselle. Paikasta olisi helppo men-

nä jokeen sekä Poutun padon ylä- että alapuolelle. Sieltä voitaisiin järjestää myös kanoottien/ka-

jakkien kuljetuspalvelu ylempänä oleville koskille, joista laskemisen jälkeen melottaisiin myötä-

virtaan takaisin. Siellä voisi olla vuokrattavana myös polkupyöriä maasto- ja maisemapyöräilyyn 

unohtamatta sähköpolkupyöriä. 

Lapualle on syntynyt kauppakeskittymä Alangon alueelle, siellä on myös huoltoasemia. Onko mah-

dollista saada alueelle liikepaikka, olisi selvittämisen arvoinen asia. 
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4.9 YRITYSTOIMINTA 

Alajoen historian esiintuonti ylläkuvatulla tavalla vaatii yrittäjää vetämään asioita. Toiminta 

soveltuisi esimerkiksi maatilan liitännäiselinkeinoksi, jota voisi vetää talon ”vanhaisäntä”. Alajokitalo 

kuuluu lähinnä kunnan rakennustoiminnan piiriin, mutta rahoitusta voi hoitaa mm Aisaparin kautta 

ja talkoilla. 
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5. LAPUANJOKI  

5.1 YLEISTÄ  

Lapuanjoki kuuluu ns. jakamattomiin alueisiin, 

joilla on kuitenkin omistajat. Lapuan keskustasta 

Kuortaneenjärveen joen eteläpuoli keskilinjasta 

alkaen kuuluu Nurmonjoen idänpuolen osakas-

kunnalle, pohjoispuoli kuuluu Lapuanjoen poh-

joispuolen osakaskunnalle. Tiisteonjoella on joen 

pohjoispuolella omistajina omat osakaskun-

tansa. Osakaskunnilla on omistuksessaan run-

saasti myös muita vesialueita kuten järviä. Kaikki 

osakaskunnat eivät ole järjestäytyneitä, eikä 

niillä ole siten päätösvaltaista hallintoa.  

Lapuanjoki alkaa Alavudelta Sapsalammesta. Jo-

en pääuoman kokonaispituus on noin 170 km. 

Lapuanjoen valuma-alue on 4120 km2, ja valu-

ma-alueella asuu noin 70000 ihmistä. Valuma-

alueen maista on rakennettuja alueita 19578 ha, 

maatalousalueita 89694 ha, metsää 264740 ha, 

kosteikkoja ja avoimia soita 26915 ha ja vesialu-

eita 11279 ha. Joki on pengerretty Alajoen alu-

eella n. 17 km matkalta. Pengerrys liittyy Alajoen, 

mutta myös Lapuan keskustan tulvasuojeluun. 

Lapuanjoen tulvasuojelurakenteisiin liittyvät 

myös Varpulan ja Hirvijärven tekoaltaat. Niihin 

kerätään sulamisvesiä varsin laajalta alueelta. Altaat tyhjennetään säännöstelyn alarajalle alkaen 

tammikuulla. Tyhjennysvedet ohjataan Hirvikosken voimalaitoksen (10500 kW) läpi. Voimalaitosta 

käytetään täydellä teholla lähinnä arkipäivisin, kun sähkön kulutus on suurimmillaan ja hinta kor-

keimmillaan. Epätasainen käyttö lisää kiintoaineen liikettä Nurmonjoessa.  

Lapuan keskustassa Lapuanjokeen liittyy sen suurin sivujoki, Nurmonjoki, joka nykyään lähtee Hirvi-

järven voimalan tunnelin suulta. Nurmonjoki on noin 10 km matkalta padottu Hipin altaaksi. Sen 

alapuolella sijaitsevat Nyrhilänkosken ja Emäntäkoulun pohjapadot. Pääuomassa on Poutun pohja-

pato, jolla säädellään joen vesipinnan korkeutta 

lähinnä kesäaikana Lapuan keskustassa. Alajoella 

jokeen liittyy Kauhavanjoki, jonka pituus on 44 

km valuma-alue 648 km2. Lapuanjoella on lisäksi 

useita pienempiä sivujokia ja-puroja.  

5.2 LAPUANJOEN VIRTAAMAT JA ENNUSTEET TU-

LEVAISUUTEEN  

Oikealla olevassa kuvassa on  Lapuanjoen keski-

määräinen virtaama jaettuna vuoden eri aikoihin, 

sekä ennusteet virtaaman muutoksista pitkälle 
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tulevaisuuteen. Virtaaman ennustetaan pienene-

vän erityisesti talvien lyhenemisen johdosta. Virtaa-

mien vaihtelu ennustaa esim. joen virkistyskäyttö-

mahdollisuuksien pienenevän erityisesti talvien ly-

henemisen johdosta.  

Suurimmat mitatut lyhyet tulvavirtaamat ovat ol-

leet yli 300 m3/s, joka johti huomattaviin tulviin ja 

vahinkoihin.  

5.3 LAPUANJOEN POIKKIRAKENTEET  

Lapuanjoki on entinen vaelluskalajoki. Vaelluskalo-

jen nousun jokeen estävät joessa olevat kolme voi-

malaitosta, joista lähimpänä merta on Stadsforssin 

voimalaitos Uusikaarlepyyssä, joka myös omistaa 

voimalan. Kaksi muuta voimalaa ovat Lapualla, Hou-

runkosken voimala Haapakoskella ja Mäkelänkos-

ken voimala Tiistenjoella. Lapualla olevat voimalai-

tokset omistaa Koskienergia OY. Joessa on lisäksi 

vaelluskalojen nousua haittaavat Potun pohjapato, 

jolla säädellään joen Lapuan keskustan kohdan ve-

denkorkeutta, Myllykosken pato, josta on otettu 

energia myllyyn ja Talinkalaman pato, jolla säädel-

lään Kuortaneenjärven pinnan korkeutta. Jokeen on 

rakenteilla Jepuankoskiin neljä uutta voimalaa. 

Siellä hankkeet ovat ”valitusvaiheessa”. 

5.3.1 PATOJEN LUVAN MYÖNTÄJÄT JA KESKEISET 

LUPAEHDOT KALASTON KANNALTA  

Kunkin padon osalla on allaolevan lisäksi yläpuoli-

sen vesistön pinnan korkeuteen vaikuttavat juoksu-

tusmääräykset. Oikealla padot merestä alkaen. 

5.3.2 STADSFORSSIN VOIMALA 

Stadforsin voimala: Länsi-Suomen vesioikeuden 

päätös 2.6.1983 (nro 17/1983 C) ja Länsi- ja SisäSuo-

men aluehallintoviraston päätös 9.11.2012 (nro 

88/2012/2), ei kalatievelvoitetta. Istutusvelvoite: 

Voimalan tulee istuttaa vuosittain jokisuulle (padon 

alapuolelle) 5000 lohi- tai meritaimensmolttia sekä 

400 000 yksikesäistä vaellussiian poikasta tai niin 

suuri määrä jonkin muun lajin poikasta, että saalis-

tuotto on sama kuin edellä mainitulla vaellussiikais-

tutuksella. Lisäksi voimalan tulee siirtää vuosittain 
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kolmen vuoden keskiarvona vähintään 4000 nahkiaista vuodessa padon yli Jepuan keskustassa si-

jaitseville koskille.  

Voimalan omistaja katsoo, että istutusvelvoite on taloudellisesti niin raskas (10 % voimalan liikevaih-

dosta), että patoon on jo suunniteltu kalatie. Kalatie myös rakennetaan, mikäli samalla kevennetään 

tai poistetaan istutusvelvoite (sähköpostitiedonanto). Kalat istutetaan voimalaitospadon alapuo-

lelle. josta ne vaeltavat merelle ja aikuistuttuaan hyödyttävät merikalastajia.  

5.3.3 POUTUN POHJAPATO 

Poutun säännöstelypato: Länsi-Suomen vesioikeuden päätös 16.11.1989 (nro 58/1989/2), ei kala-

tievelvoitetta. Mika Sivil’in antaman suullisen tiedon mukaan pohjapatoon tulee kalatie. ELY on 

käynnistänyt Lapuanjoen kalatiehankkeen 2014. 

5.3.4 HOURUNKOSKEN VOIMALAPATO 

Hourunkosken voimalaitospato: Länsi-Suomen vesioikeuden päätös 15.2.1991 (nro 8/1991/2) ja ve-

siylioikeuden päätös 30.12.1991 (nro 257/1991). Kalatie: Luvansaajan on tarpeen vaatiessa velvolli-

nen rakentamaan asianosaisen viranomaisen hyväksymä kalatie. Juoksutus: Juoksutuksen on oltava 

1.5.–30.9. välisenä aikana vähintään 1,0 m3/s tai mikäli tulovirtaama on tätä pienempi, niin vähin-

tään tulovirtaama. Muina aikoina luvan saajalla on oikeus harjoittaa vähäistä vuorokausisäännöste-

lyä voimalaitoksen tarkoituksenmukaisen käytön vaatimusten mukaisesti kuitenkin siten, että juok-

sutus saa olla 0,1 m 3 /s korkeintaan 2 h kerrallaan, jonka jälkeen on juoksutettava vähintään tunnin 

ajan 1,0 m3/s tai mikäli tulovirtaama on tätä pienempi, niin vähintään tulovirtaama. Hourun- ja Mä-

kelänkosken voimalat omistaa Koskienergia Oy.  

Voimalan edustaja katsoo, että kalatielle ei ole tarvetta johtuen Stadsforssin voimalapadosta. He 

myös epäilevät Lapuanjoen veden laatua vaelluskalojen kutualueeksi sopivana. He myös pitävät tär-

keänä sen selvittämistä, mikä merkitys vaelluskaloille on Lapuanjoen yläosan sivujoilla. 

5.3.5 MÄKELÄNKOSKEN VOIMALAPATO 

Mäkelänkosken voimalaitospato: Vaasan läänin lääninhallituksen päätös 16.11.1940. Kalatie: Vesi-

laitoksen omistaja on tarpeen vaatiessa velvollinen rakentamaan asianosaisen viranomaisen hyväk-

symä kalatie. Virtaus: Voimalaitoksen käydessä saavat padon uittoaukko, tulva-aukko ja vara-aukko 

olla suljettuina, jos vedenpinta padon yläpuolella ei nouse tasoa 28,00 m korkeammalle, mutta auk-

koja on tarpeen mukaan avattava niin, ettei vedenpinta nouse tätä korkeutta ylemmäksi. 

5.3.6 LAKALUOMAN MYLLYPATO  

Lakaluoman myllypato: Vaasan läänin maaherran päätös 19.10.1928. Kalatie: Luvanhaltija on tar-

peen vaatiessa velvollinen rakentamaan asianosaisen viranomaisen hyväksymä kalatie ja kunnossa-

pitämään sitä. (Patoon on suunniteltu kalatie, mutta sen tekeminen ei ehkä ole välttämätöntä, ar-

vion antoi kala-asioista joella hyvin perillä oleva henkilö).  
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5.3.7 TALINKALMAN SÄÄNNÖSTELYPATO 

Talinkalaman säännöstelypato: Länsi-Suomen vesioikeuden päätös 15.11.1990 (nro 72/1990/2). Ka-

latie: Ei kalatievelvoitetta. Padosta on aina juoksutettava vähintään 1 m3/s.  

Edellisellä sivulla on Lapuanjoen pituusleikkaus koskineen ja putouskorkeuksineen  

Hourunkosken padon osalta Vesiylioikeuden lupapäätös poikkeaa vesioikeuden päätöksestä oleelli-

sesti siten, että voimalan omistajan ei tarvitse juoksuttaa luonnonkoskeen vettä kesäaikana, vaan 

riittää, että sitä juoksee yhteensä 1 m3/s. Tämä on johtanut kosken kuivumiseen kesäaikoina. 

5.4 LAPUANJOEN TILAN SELVITYKSET  

5.4.1 RAVINNE- JA METALLIPÄÄSTÖT LAPUANJOKEEN.  

Lapuanjoen veden tilasta ja tilaan vaikuttavista asioista on tehty laajoja selvityksiä. Eri selvitykset 

poikkeavat rakenteeltaan toisistaan, eivätkä ne ole kovin selkeitä. Pitkiä aikasarjoja ei myöskään ole 

olemassa. Eri lähteissä käytetään myös ilmaisuja (Luokka: E = erinomainen, H = hyvä, T = tyydyttävä, 

V = välttävä, Hu = huono). Sanallisten ilmausten taustalla olevat kriteerit ovat muuttuneet, joka vai-

keuttaa muutosten merkittävyyden arviointia. Joen tilan parantamiseksi on tehty toimenpideohjel-

mia. Lisäksi ohjelmien vaikuttavuudesta on tehty ainakin yksi opinnäytetyö. 

VEPS -mallin mukaan Lapuanjoen fosforikuormitus (suurin rehevöittäjä) oli vuonna 2014 n. 99000 

kg, josta peltoviljelyn osuus oli 54 %, metsätalouden osuus oli 2,6 %, luonnonhuuhtouman osuus oli 

19 %, haja-asutuksen 9,7 %, karjatalouden 4,7 %, turkistarhauksen 5,6 %, turvetuotannon 1,3 %, 

muut, kuten jätevedenpuhdistamot, kaatopaikat, teollisuus 5 %. Huomionarvoista on, että esimer-

kiksi Lapuan jätevedenpuhdistamon fosforipäästö vastaa noin 2500 ha peltojen fosforipäästöjä. Ih-

mistoiminnan aiheuttaman fosforipäästön alentaminen yhdellä prosentilla vaatii noin miljoonan eu-

ron panostuksen eri toimenpiteisiin vuodessa.  

Typpikuorma on ollut samana aikana n. 806 000kg ja eri peltoviljelyn osuus oli 45 %, metsätalouden 

osuus oli 1,9 %, luonnonhuuhtouma 31 %, haja-asutuksen 3,6 %, karjatalouden 1,2 %, turkistarhauk-

sen 3,1 %, turvetuotannon 2,1 %, ja muiden, kuten jätevedenpuhdistamoiden, kaatopaikkojen ja 

teollisuuden 9 %. Typen ja fosforin määrät vaihtelevat huomattavan paljon tietolähteestä riippuen. 

Jokiveden pH on joen välillä Kuortaneelta ylöspäin 6,3, välillä Lapua Kuortane 6,2, Lapua Alahärmä 

6 ja Alahärmä -meri 4,7. pH:n ajallinen vaihtelu on kuitenkin erittäin suurta etenkin happamien sul-

faattimaiden alapuolella.  

Suuressa kuvassa (ELY:n mukaan) vuosien 2009 -2015 aikana Lapuanjoen keskiosan kokonaisfosforin 

määrä on pienentynyt arvosta 77 μg/l arvoon 67 μg/l ja pH noussut arvosta 5,7 arvoon 6,2. Muutok-

sen suunta on sama kaikilla Lapuanjokeen laskevilla järvillä. 

Erityisesti joen alaosilla esiintyy myös korkeita metallipitoisuuksia, joita selvitetään näytteillä. Seu-

rattavia aineita ovat elohopea (hg), kadmium (Cd), nikkeli (Ni) ja lyijy (Pb). Lapuanjoesta ajalla 2009 

- 2012 otetuissa näytteissä (runsaat 50 kpl) elohopea ei ole ylittänyt raja-arvoa, kadmium on ylittä-

nyt raja-arvon 32 kertaa, nikkeli 14 kertaa. Lyijypitoisuus ei ole ylittänyt raja-arvoja. (Raja-arvot EU 

-direktiivistä). Tässä yhteydessä ei ollut alumiinipitoisuuksista, veden väristä ja kiintoainekuormasta 

tietoja.  
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Joen kiintoainekuormitus vaihtelee mm. sateiden seurauksena. Runsaat sateet tuovat merkittäviä 

kiintoainemääriä jokeen. Lyhytjaksoinen virtaaman säännöstely joissa lisää kiintoaineen määrää ve-

dessä.  

5.4.2 ODOTETTAVISSA OLEVAT MUUTOKSET VEDEN LAATUUN 

Lapuanjoen veden tilaan tulevat vaikuttamaan peltoviljelyn päästöjen väheneminen ympäristötu-

kien ohjausvaikutuksesta johtuen. Myös haja-asutuksen päästöt tulevat vähenemään Lapuan vie-

märöinnin valmistuttua ja tultua täysitehoisesti käyttöön. Metsätalouden sinänsä vähäiset päästöt 

tulevat edelleen vähenemään mm. metsäojituksiin hiljattain tehtyjen laskeutusaltaiden johdosta.  

Lapuan keskusta – Kuortaneenjärvi -jaksolla veden laatu on kuitenkin ollut erinomainen jo nyt ka-

laston kannalta. Joen alaosan rasite on ajoittainen liiallinen happamuus ja happamuuden aiheutta-

ma metallipitoisuuksien kasvu. Toisaalta Kyrönjoessa on todettu kalaston sopeutuneen jossakin 

määrin veden happamuuteen.  

5.5 LAPUANJOEN VIRTAPAIKKOJEN JA POHJAN RAKENNESELVITYKSET  

Lapuanjoesta on selvitetty virtapaikkojen määrä ja tila sen selvittämiseksi, voivatko vaelluskalat elää 

joessa. Kuortaneenjärven alapuolisella osalla on virtavesiä (kosket, nivat, sahit) noin 54 ha, joista 

perkaamattomia noin puolet. Perattaessa koskissa on siirretty kiviä lähinnä puunuiton sujuvoitta-

miseksi. Perkaus alentaa veden pinnan korkeutta koskissa erityisesti vähävetisinä aikoina. Koekalas-

tuksin on selvitetty esiintyviä kaloja. Haudontakokein on selvitetty hedelmöitetyn mädin kehitty-

mistä kalanpoikasiksi jne. Virtapaikoista on löydetty 0,5 % pinta-alasta esim. taimenen kutuun so-

veltuvia soraikkoja. Yksityiskohtaiset selvitykset löytyvät julkaisusta: Kokonaisselvitys Kuortaneen-

järven alapuolisen Lapuanjoen ekologisen tilan parantamismahdollisuuksista – hankeselvitysten tu-

lokset ja suositukset vesienhoidolle, Mika Sivil, ELY, 2015.   

Virtapaikkojen ominaisuudet määrittävät vaelluskalan luontaisen lisääntymisen ja menestymisen 

Lapuanjoessa. Katso lisää tämän raportin osassa Kalastus.  

5.6 LAPUANJOEN KESKIOSAN KOSKET, ASUTUS JA MÖKIT  

Lapuanjoen välillä Sippolanmäki - keskusta on runsaasti kaavaan perustuvaa omakoti- ja RT -asu-

tusta. Lakaluoman koskiosuudella on myös runsaasti asutusta ja mökkejä. Asujien näkemystä ei voi 

jättää huomiotta joen virkistyskäyttöä lisättäessä. Ohessa karttakuvia, josta näkyvät rakennukset.  

  

Yllä asutusta ja rakennuksia välillä Sippolanmäki - keskusta  
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Oikealla asutusta ja mökkejä joen koskiosuu-

della Lakaluomalla  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Oikealla kuvassa on Tiistenjoen koski-

osuudet 

 

 

 

 

 

5.7 LAPUAN KOSKIOSUUKSIEN ESITE 

Lapuanjoen keskiosa lähtee Kuortaneenjärven (Seuruksen) tasolta ja päättyy suunnilleen Lapuan 

keskustan tasalle. Kartta seuraavalla sivulla. Putouskorkeutta on noin 50 m. Tällä osuudella on 

useita vapaana virtaavia koskijaksoja. 

Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa on Lapuanjoen kosket, padotut kosket ja padot Kuortaneenjär-

vestä lähelle Lapuan keskustaa. 

Kuvassa ovat kosken pituus, putouskorkeus ja vaativuusluokka koskimelojille. Vaativuusluokka nou-

see veden virtauksen lisääntyessä tulva-aikoina. 

Lapuanjoen kosket ovat hyvinkin kiinnostavia koskimelojille. Lapuanjoen suvanto-osuudet soveltu-

vat hyvin retkeilymelontaan, mutta eivät välttämättä pärjää elämyksellisyydessä esim. Merenkur-

kun rantojen melontareiteille. Alavirtaan pääsee Alahärmän keskustan tasalle ja mm. Power Park-

kiin. 
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6 KALASTUS 

6.1 KALASTUKSEN HISTORIAA ETELÄ-POHJANMAALTA  

Etelä-Pohjamaalta on löytynyt asumisen merkkejä, jotka on ajoitettu aikaan noin 6500 eKr. Asutus 

on siis levinnyt sitä mukaa, kun jään alta paljastunut maa on peittynyt kasvillisuuteen. Kalastus on 

ollut tuohon aikaan tärkein elinkeino, mutta myös metsästys ja keräily ovat olleet tärkeässä osassa. 

Asutus on noussut jokivarsia pitkin. Kalasta on ollut helppo valmistaa ateria riistaan verrattuna. La-

puanjoki on voinut olla Pohjanlahden paras lohijoki pitkälle aikaan 5000 eKr, koska Näsijärven vedet 

purkautuivat Pohjanlahteen Lapuanjoen kautta. Kalastus on tehty useilla erilaisilla pyyntivälineillä 

merrasta verkkoon. Myös lohipatoja on rakennettu hyvin varhain. Vedessä on liikuttu yhdestä puusta 

koverretulla ruuhella, haapiolla. Esimerkiksi hylje on ollut tärkeä saaliseläin ja hidastanut asutuksen 

siirtymistä rannikolta sisämaahan. Maalla on tiedetty hirvien ja peurojen vakiintuneet reitit, joista 

niitä on sitten saatu saaliiksi. Sekä kalastuksesta että myös metsästyksestä on kirjattu historiaan run-

saasti oikeusjuttuja. Vanha tarina toteaa, että kun jokivarren asukas näki veden tuovan lastua ylävir-

rasta, hän lähti katsomaan tulijaa kirveen kanssa, eikä suinkaan talkoisiin. 

Lohikalat ovat olleet kautta aikojen suuressa arvossa. Niinpä myös Ruotsin kuninkaalle on pitänyt 

maksaa saaliista osa veroina. Kuninkaalla ollut myös omia kalastamoja ainakin Kyröjoessa. Lapuan-

joki on tunnettu myös hyvänä siika- ja nahkiaisjokena. 

1700 -luvulla ”kruunu” määräsi lohen, vaellussiian ja taimenen pyynnin yksinoikeudekseen, joka ker-

too siitä, että lohikalat olivat vähenemässä. Toki voi olla niinkin, että kruunun tarpeet olivat lisään-

tyneet. Joka tapauksessa asetettiin komitea selvittämään kalojen vähenemisen syytä. Komitea luet-

telee kalakantojen vähenemisen syyksi lähes kaikki tänäkin päivänä kalakantoja vähentävät seikat - 

tosin ei kulkutauteja eikä tervanpolttoa mainita tänä päivänä kalakantojen vähenemisen syynä. 

Kalasaaliiden määristä on hankalahkoa löytää tietoa. Löydetyissä tiedoissa mainitaan Lapuanjoesta 

saadun vuonna 1878 saaliiksi 6000 - 7000 kg lohta ja 12000 kg siikaa, näissä luvuissa on mukana 

jokisuun läheisiltä merialueilta saatua kalaa, kuinka paljon, sitä lähde ei kerro. Taimen- ja nahkiais-

saaliista ei myöskään löydy mainintaa. Toisaalta tuolloin elettiin aikaa, jolloin oltiin kovasti huolissaan 

kalakantojen vähenemisestä. Lapualla mainitaan noihin aikoihin olleen yksi päätoiminen kalastaja. 

6.2 KALASTUS NYKYÄÄN 

Kalastus on merkittävä ravinnonhankintamuoto edelleen koko ihmiskunnalle. Tällaisen kalastuksen 

hoitavat ammattikalastajat. Kotitarvekalastajia on kuitenkin runsaasti. Kalastuspaikkoja löytyy kai-

kista vesistöistä. Kotitarpeiksi saadaan vesistön mukaan haukea, kuhaa, ahventa jne.  

Virkistyskalastajille kaloista arvokkaimpia ovat lohikalat, joita kalastetaan hyvinkin pitkien matkojen 

takana. Lohi on vaelluskala, joka kutee pääosin pohjoisen virtavesissä. Vuonna 2016 Tornionjokeen 

nousi jopa 100 000 lohta. Pohjoisessa toinen merkittävä lohijoki on Tenojoki. Molemmat joet kokoa-

vat kalastajia laajoilta alueilta. 

6.3 YHTEISKUNTA SIIRTYI SÄHKÖN AIKAKAUTEEN VESIVOIMALOILLA 

Lapuanjoki on entinen vaelluskalajoki. Vaelluskalojen nousu Lapuanjokeen on kuitenkin päättynyt, 

kun jokeen on rakennettu voimalaitoksia ja niihin patoja jo edellisen vuosisadan alkupuolella. Voi-

malaitosten rakentaminen on mahdollistanut alueiden asuntojen ym. sähköistämisen. Sähkön saanti 
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on ollut siirtyminen kokonaan uuteen aikakauteen; yksin sähkövalon saaminen asuntoihin on ollut 

valtaisa muutos kynttilä-, öljylamppu- ja pärekauteen verrattuna. Maataloudessa on melko nopeasti 

ryhdytty käyttämään sähkömoottoreita polttomoottorien, maamoottorien, sijalla. Myös radiot ovat 

olleet melko nopeasti hankittujen sähkökäyttöisten laitteiden listoilla. Lapualla on ollut 1940 säh-

köistettyjä talouksia ollut 63 %, radioita 40 %:lla ja puhelimia 27 %:lla talouksista. Voimalaitoksista 

on siirretty sähköä jopa kymmenien kilometrien päähän. Voimalaitosten tehot ovat olleet pieniä, 

joten esimerkiksi sähkömoottorien käytössä on tarvittu vuorotteluja, että sähkö riittää.  

Vesivoimalaitokset ovat muutoin päästövapaita rakennusaikaa lukuunottamatta. Vesivoimalaitokset 

ovat myös erittäin pitkäikäisiä ja äänettömiä, tyypillisesti niitä voidaan käyttää noin sata vuotta. Ny-

kyään vesivoimalat toimivat kaukokäytöllä, eli paikalla ei tarvita valvojaa. Lapuanjoen voimalaitoksia 

on myös hiljattain uudistettu, joten ne ovat taloudellisesti kannattavia. Osa voimalaitoksista on ollut 

myös pieniä, lähinnä kiinteistökohtaisia voimaloita tuottamaan sähköä esim. teollisuuslaitoksen tar-

peisiin. Joessa on ollut ja on edelleen patorakenteita, joiden yhteydessä on ollut vesirattaita, jotka 

ovat toimineet mm. myllyjen voimanlähteinä. Patojen yhteyteen voidaan rakentaa kalatiet, jotka 

mahdollistavat vaelluskalojen nousun patojen ohi. Kalateiden toimivuuteen vaikuttavat oleellisesti 

niiden rakenne, sijoittelu ja kalatien kautta juoksutettava vesimäärä. Myös eri kalalajien välillä on 

merkittäviä eroja siinä, kuinka hyvin ne kykenevät hyödyntämään erityyppisiä kalatierakennelmia. 

6.3. LOHIKALAT KUTEVAT JOKIIN 

Lohikalat ovat nousseet kutemaan lähes kaikkiin Suomen jokiin. Lohikalat tarvitsevat kutuunsa virta-

vesiä, joissa on oikeanlainen kutupohja, syvyys ja veden virtausnopeus. Myös veden laadulla on koh-

talainen merkitys vaelluskalojen menestymisen kannalta. Seuraavalla sivulla on tiivis kuvaus taime-

nen ja lohen elinympäristövaatimuksista ja vertailu Lapuanjoen mahdollisuuksiin toimia kutu- ja poi-

kasvaiheen elinympäristönä. Veden laatuun on kiinnitetty runsaasti huomiota viimevuosina teh-

dyissä selvityksissä. Hiukan kuitenkin jää sellainen vaikutelma, että näiden selvitysten tulosten tar-

kastelussa on runsaasti muitakin tavoitteita, kuin esimerkiksi kalakannan elvyttäminen. Toki tärkeitä 

asioita ovat veden laatu kaikessa jokien virkistyskäytössä ja myös väittelyn aiheena. 

6.3.1 LOHEN ELÄMÄNKIERTO 

Lohi esiintyy laajalla alueella Pohjois-Atlantilla ja Itämeressä. Lohi on vaelluskala, joka palaa synnyin-

jokeensa kutemaan. Kutu tapahtuu syystalvella ja mäti hautoutuu talven yli joen pohjamateriaalin 

seassa. Poikaset kuoriutuvat keväällä ruskuaispussipoikasina. Kun ruskuaispussin tarjoama ravinto 

on kulutettu loppuun, poikaset tulevat esiin pohjamateriaalin seasta ja levittäytyvät lähiympäristöön. 

Joessa poikaset viettävät yhdestä kuuteen vuotta, kunnes ne lähtevät mereen ns. vaelluspoikasina 

eli smoltteina. Keski-ikä smolteilla 

on n. 3 vuotta ja keskimääräinen 

smolttikoko noin 15 cm. Meressä 

lohi viettää syönnösvaelluksel-

laan yleensä yhdestä neljään 

vuotta, kunnes lähtee kutuvael-

lukselle. Kudun jälkeen lohi pää-

asiassa palaa mereen ja nousee 

uudestaan välivuoden jälkeen ku-

temaan. Suurimmat lohet painavat jopa 30 kg. 
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6.3.2 TAIMENEN ELÄMÄNKIERTO 

Taimenen luontainen levinneisyysalue kattaa lähes koko Euroopan ja koko Suomen. Taimenet kute-

vat virtavesien pohjasoraikkoon kaivamiinsa kutukuoppiin syys-marraskuussa. Hedelmöittyneessä 

mädissä alkio kehittyy soran sisällä talven aikana ja poikaset kuoriutuvat aikaisin keväällä lähes 2 cm 

pituisina. Taimenenpoikaset elävät joessa yleensä 2 - 5 vuotta. Noin 18-25-senttisinä ne muuttuvat 

vaelluspoikasiksi eli smolteiksi, parveutuvat ja vaeltavat kevättulvan mukana mereen. Taimenen jo-

kipoikaset syövät virran mukana 

kulkeutuvia tai pohjalla eläviä 

hyönteisiä ja niiden toukkia. Syön-

nösvaelluksen aikana meressä 

nuori taimen syö alkuvaiheessa 

hyönteisiä ja myöhemmin kalaa, 

kuten silakkaa ja piikkikaloja. Tai-

men nousee merestä kudulle syn-

nyinjokeensa ensimmäisen kerran 

2 - 5 merivuoden jälkeen ja noin 

kahden kilon painoisena. 

6.3.3 VAELLUSSIIKA 

Vaellussiika on myös nimensä mukaan vaelluskala. Lisäksi siikaa on olemassa useampia alalajeja. Sitä 

on esiintynyt aikoinaan lähes kaikissa mereen laskevissa joissa. Laji on ollut merkittävä saaliskala, 

mutta on nykyään luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi. Loheen ja taimeneen verrattuna se on 

heikompi nousukyvyiltään voima-

kasvirtaisissa vesissä ja siten myös 

kalaportaissa. Siika on rauhoitettu 

mereen laskevassa joessa ja pu-

rossa 1.9.–30.11. Kannasta riippu-

en pääravintokohteena ovat poh-

jaeläimet tai plankton, kookkaam-

pana myös pintahyönteiset ja ka-

lanpoikaset. 

6.3.4 HARJUS 

Harjus on myös lohikala ja kutee 

virtavesiin muiden lohikalojen 

tapaan, joskin myös meressä ku-

tevia kantoja on. Lapuanjoessa 

on oma lisääntyvä kantansa. 

Harjus kutee keväällä muista lo-

hikaloista poiketen. Harjus on 

rauhoitettu 1.4. – 31.5. 
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6.3.5 NAHKIAINEN  

Nahkiainen ei ole varsinainen kala vaan se kuuluu ympyräsuisiin, leuattomiin selkärankaisiin. Nahki-

aisen elämänkaari poikkeaa täysin kalojen elämästä. Se viettää mätivaiheen jälkeen neljästä kuuteen 

vuotta jokien pohjalietteeseen kaivautuneena. Nahkiaisen toukkaa kutsutaan kansankielellä likoma-

doksi. Tämän jälkeen se vaeltaa mereen. 

Aikuinen nahkiainen elää 

meressä, jossa elinaika on 

yleensä kahdesta kolmeen 

vuotta. Merivaelluksensa 

päätteeksi se nousee jokiin lisääntymään. Nahkiainen kutee vain kerran elämässään. Se kuolee 

useimpien lohikalojen tapaan pian kudun jälkeen. 

Nahkiaiset alkavat nousta ylös jokiin kutemaan alku-

syksystä ja kutuvaellus kestää joulu-tammikuuhun 

asti. Ne ovat ilman ravintoa lähes vuoden ennen 

touko-kesäkuun vaihteessa tapahtuvaa kutua. 

Stadsforssin voimalaitoksen omistaja istuttaa Jepuan-

koskeen nahkiaisia 4000 kpl/vuosi. Siellä on siis yh-

teys yläpuolisiin vesiin. 

6.4 LOHEN JA TAIMENEN KUTU- JA POIKASVAIHEEN 

ELINYMPÄRISTÖVAATIMUKSET 

6.4.1 LOHIKALOJEN KUTUPOHJAN VAATIMUKSET 

Lohikalat vaativat yleensäkin virtavesiä sekä kutuun, 

että poikasvaiheeseen. Aikuisiällä merkittävä osa 

ajasta kuluu joko järvillä tai merellä, kunnes on aika 

palata synnyinjokeen kutemaan. Merkittävä osa ka-

loista kuolee kudun jälkeen. 

Oikealla olevassa kuvassa on kuvattu sekä taimenen 

että lohen kutupaikkavaatimuksia. Suosituimman ku-

tupaikan virtausnopeus on taimenella n. 30 cm/s ja 

lohella 50 cm/s, syvyys taimenella on 20 cm ja lohella 

40 cm ja kutupaikan raekokoluokka on vastaavasti 5 

ja lohella 6. Raekokoluokat ovat millimetreissä seu-

raavat: 1: alle 2mm, 2: 2,1 – 8 mm, 3: 8,1 – 16mm, 4: 

16,1 – 32 mm, 5: 32,1 – 64 mm, 6: 64,1 – 128 mm, 7: 

128 – 256 mm, 8: 256,1 – 512 mm ja 9: yli 512 mm. 

Lapuanjoen keskiosien virtapaikoista löytyy soraikkoa 

lohen ja taimenen kudulle. 

Sorassa oleva hieno aines laskee nopeasti kutukelpoi-

suutta, koska se estää veden riittävän virtauksen mä-

timunien ympärillä johtaen happivajaukseen. Toi-

saalta koskien veden virtaus esim. tulva-aikoina saat-

taa puhdistaa kutusoraa. 
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Hourunkoskella voimalan viimeisen uusimisen yhteydessä tapahtunut ohivirtausputkien ja penkan 

sortuminen siirsi jokeen tuhansia kuutioita hiekkaa ja mursketta. Tämä aines on saattanut huonontaa 

voimalan alapuolella ennen Lapuan keskustaa olevien koskien kutusoiraikkoja. 

6.4.2 VEDEN PH JA HAPPIPITOISUUS 

Veden pH vaikuttaa merkittävästi kudun kehittymiseen, joskin kalojen herkkyys veden happamuu-

delle vähenee mädin ja poikasten kehittymisen edistyessä. Happamuuden ja alhaisessa pH:ssa liuke-

nevien metallien yhteisvaikutukset ovat usein monimutkaisia. Happamissa oloissa mätimunien tur-

poamisen on todettu vähentyvän, jolloin munan koko ja alkiota suojaavan nesteen määrä jäävät vä-

häisiksi. Happamuus on akuutisti haitallista lohen ja taimenen mätimunille, kun pH laskee tasolle 4,5 

– 5,0 ja on tappava viimeistään pH:n arvolla alle 4. Toisaalta on todettu, että pH:n arvon nousu ar-

vosta 4,8 arvoon 5.1 nosti elossasäilyvyyden 27 %:sta 58 %:iin. Lapuanjoen keskiosan pH on nykyään 

n. 6,0. 

Veden happipitoisuuden tulee säilyä kudun ympärillä, siis soran sisällä, 5 - 10 mg/l arvon yläpuolella. 

Matalampi arvo soveltuu kylmän veden lämpötiloille ja korkeampi arvo luokkaa 10 oC lämpötiloille. 

Happipitoisuuden tulee olla korkeampi, jos veden virtaus kutusoran sisällä on heikkoa. Lapuanjoen 

keskiosilla ei ole todettu sellaista happipitoisuutta, joka estäisi vaelluskalojen kudun onnistumista.  

Taimenien kutu tapahtuu valtaosin koskien pienissä suvantopaikoissa. 

6.4.3 TAIMENEN JA LOHEN POIKASEN ELINYMPÄRISTÖVAATIMUKSET 

Taimenen poikanen 

kehittyy virtaavassa 

vedessä, josta oikealla 

kuvaaja 

Soveltuvuus arvolla 1 

tarkoittaa ideaalielin-

ympäristöä ja arvolla 0 

tarkoittaa, että ei sovi 

elinympäristöksi.  

Taimenten ikäluokat 

ovat karkeasti seuraa-

via: Alle kymmenen-

senttiset (< 10 cm) 

ovat samankesäisiä, 10 – 15 cm:n luokka on vuosikkaita ja yli 15 cm kaksivuotiaita.  

Kivien kokoluokat on lueteltu edellisellä sivulla. Mustat pylväät tarkoittavat havaittujen kalojen esiin-

tymistä, pisteviivat elinpiirissä havaittuja ympäristöjä ja yhtenäinen viiva tunnettuja elinympäristö-

vaatimuksia.  

Kuvioiden perusteella voi todeta, että taimenet valitsevat käytettävissä olevissa virtapaikoissa elin-

piirinsä enemmän tarjonnan, kuin tunnettujen elinympäristövaatimusten perusteella. 

Lohet elävät hiukan voimakkaammin virtaavissa vesissä ja valitset elinpiirikseen noin yhtä kokoluok-

kaa suuremman kivikokoluokan vesialueen. 
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Vaikka tässä ei ole käsitelty harjuksen elinympäristövaatimuksia, on sen kannalta joen tila parempi, 

kuin taimenella tai lohella, jota voi mitata sillä, että joessa on merkittävä luonnontilainen harjus-

kanta. Myös taimenen on todettu lisääntyvän joessa. 

6.4.4 ESIMERKKI HOURUNKOSKEN TARJOAMISTA ELINPINTA-ALOISTA VIRTAAMAN FUNK-

TIONA 

Oikealla on Hou-

runkosken luon-

nonuoman eriko-

koisille smolteille 

ja aikuisille oleva 

elinkelpoinen 

pinta-ala (m2) eri 

juoksutusmää-

rillä (m3/s) luon-

nonuomaan. 

Kuutiometrin vir-

taus sekunnissa 

tuo kudulle ja 

smolteille mel-

koisesti sopivaa 

pinta-alaa. Hourunkosken voimalan putouskorkeudella tuon juoksutuksen bruttoteho on noin 75 

kW. On todennäköistä, että juoksutusmäärästä sekunnissa tulee vääntöä. Toisaalta kalatietkään ei-

vät toimi ilman juoksutusta 

6.4.5 YHTEENVETO KOSKISTA 

Yhteenvetona voi todeta, että erityisesti Lapuanjoen keskiosien virtavedet soveltuvat niin taimenen, 

kuin lohienkin kutu- ja poikasvaiheen elinalueiksi sekä koskien ominaisuuksien kuin veden laadunkin 

puolesta. Joen tilaa voi parantaa rakentamalla voimaloihin kalatiet ja siten mahdollistamalla vaelta-

vien kalojen elämänkierto. Lisäksi koskien perkausta voi palauttaa lähemmäksi alkuperäistä, joka li-

sää poikaskalojen elintilaa. Myös Mäkelankosken ja Hourunkosken luonnonuomat tarvitsevat jatku-

van noin 1 m3/s virtaaman. Toisaalta joen keskiosalla on virtavesiä ilman voimalaitoskoskien noin 5 

km. 

Pitkällä aikavälillä koskien kutusoraikkojen määrää voi lisätä sorastuksella, joka on suhteellisen kallis 

toimenpide. Parempi on selvittää, onko koskissa kiintoaineen peittämiä tai joen perkauksessa kadon-

neita kutusoraikkoja. Koskien perkauksessa sivuille siirrettyjen kivien palauttaminen koskeen nostaa 

veden pintaa jarruttamalla virtausnopeutta ja pienentämällä virtauspoikkipinta-alaa. 

6.5 SUOMEN LOHIKALASTRATEGIA 2020 

6.5.1 LOHI- JA MERITAIMENSTRATEGIAN VISIO (TAVOITETILA) 2020:  

• Elinvoimaiset lohi- ja meritaimenkannat lisääntyvät Suomen joissa ja niitä palautetaan potentiaali-

siin ja rakennettuihin jokiin ja puroihin siten, että kantojen geneettinen monimuotoisuus pitkällä ai-

kavälillä vahvistuu.  
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• Itämeren lohi- ja meritaimenkantoja hyödynnetään kestävästi ja Suomen merialueille ja jokiin tu-

levat lohi- ja meritaimenmäärät kasvavat. Suomen meri- ja jokialueilla on hyvät edellytykset harjoit-

taa lohen ammattikalastusta, vapaa-ajankalastusta ja kalastusmatkailua. 

Lohistrategia on jaettu seitsemään strategiseen päämäärään joista kuudes alla 

6.5.2 STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ NRO 6:  

• Lohi- ja meritaimenkantojen tärkeitä elinympäristöjä ja vaellusreittejä suojellaan ja kunnostetaan, 

ja näiden toimenpiteiden myötä painopistettä siirretään istutuksista kalojen luontaiseen elinkier-

toon. 

6.5.3 PÄÄMÄÄRÄÄN NRO 6 LIITTYVÄT TOIMENPITEET:  

♣ Elinympäristökunnostuksiin kiinnitetään enemmän huomiota ja resursseja ohjataan siten, että ne 

osaltaan tukevat kalatiestrategian toteuttamista. Kalatiestrategian toteuttamiseen suunnataan va-

roja EAKR:sta ja kalateiden suunnitteluun EMKR:sta rahoituskaudella 2014–2020.  

♣ Kalojen luontaisen elinkierron palauttaminen ja ylläpitäminen otetaan osaksi uudistettavaa kalas-

tuslakia ja mahdollisesti uudistettavaa vesilakia sekä vesirakentamishankkeissa.  

♣ Tarkistetaan istutusvelvoitteiden perusteet tuotantopotentiaalia koskevan ja muun uusimman tie-

teellisen tiedon perusteella. Velvoitteita voidaan tarvittaessa muuttaa ennallistamis- ja kunnostamis-

toimiksi tai kalan kulun helpottamistoimiksi. 

6.6 KALATIETOIMENPITEIDEN KÄYNNISTÄMINEN LAPUANJOESSA 

Lapuanjoen osalta ovat käynnissä muut parantamistoimenpiteet, paitsi kalateiden rakentaminen. 

Stadsforssin kalatien osalta on yleissuunnitelma tehty, ja toteutus käynnistyy, jos kalatien myötä is-

tutusvelvoitetta kevennetään tai poistetaan kokonaan jollakin aikavälillä. Kalatien kustannusarvio on 

noin 1000 000 €. Kalatien yleissuunnitelma on tehty myös Lakaluoman myllypatoon ja sen kustan-

nusarvio on noin 10 000 €. Eräs kala-asiantuntija arvioi, että Myllypatoon ei välttämättä tarvitse ka-

latietä lainkaan. Mika Sivil’in mukaan Poutun pohjapatoon tulee kalatie voimassa olevien päätösten 

mukaan. Talinkalman säännöstelypatoon ei ole välttämättä rakennettava kalatietä, koska joen kes-

kivaiheilla on riittävästi virtavesiä vaelluskalojen kutu- ja elintilaksi. Lapuanjoen yläosien tilaa ei ole 

selvitetty riittävästi johtopäätösten tekemiseksi. 

Hourunkosken ja Mäkelänkosken voimalaitoksen omistajalla Koskienergia Oy:llä on velvollisuus ra-

kentaa kalatie tarvittaessa. Tämän ilmaisun taustalla olevia mahdollisia selityksiä ei ole löytynyt. Vaa-

san hallinto-oikeudesta sai Vesioikeuden ja Vesiylioikeuden päätökset, mutta niiden liitteissä ei ollut 

selvitystä tuosta ”tarvittaessa” ilmaisusta. Vesioikeuksien arkistoaineistot ovat siirretty Etelä-Suo-

men Aluehallintovirastoon. Myöskään sieltä ei löytynyt selitystä tuohon ”tarvittaessa” ilmaisuun. Sel-

vitys saattaisi löytyä Hämeen maakunta-arkistosta, jonne vanhemmat asiakirjat on arkistoitu, mutta 

pyyntöä sinne ei ole tehty. 

Etelä-Suomen AVI:n viranomainen selvitti mahdollisia etenemisteitä kalatieasissa seuraavasti: Hel-

poin tie on se, että voimalaitosten omistaja itse esittää kalatien rakentamista ja hankkii tarvittavat 

luvat ja rahoituksen. Toinen mahdollisuus on se, että joen osakaskunnat (omistajat) ja kalastusseurat 
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esittävät patojen omistajalle perustellusti, että nyt tarvitaan kalatiet. Mikäli patojen omistaja ei asi-

asta innostu, esittäjät vievät asian oikeusprosessiin ja sitä kautta saavat kalatiet tehdyksi, tosin tulos 

voi olla myös kielteinen. Kolmas keino on se, että kalatalousviranomainen käynnistää niinsanotun 

hallintopakkomenettelyn, jonka voi käynnistää esim. ELY:n kalatalouspäällikkö em. osakaskuntien ja 

kalastusseurojen pyynnöstä. Ensimmäinen toteutustapa vie vuoden – kaksi, toinen tapa eri mahdol-

lisine oikeusasteineen 5 – 10 vuotta, samoin saattaa käydä kolmannen version kanssa. Kuitenkin, 

mikäli Stadsforssin voimalaan päätetään tehdä kalatie, on todennäköistä, että muutkin kalatiet tule-

vat tehdyiksi ilman oikeustoimia. Samoin kävisi tilanteessa, jossa Stadsforssin voimalaitoksen omis-

taja nostaisi kutemaan valmiita taimenia padon yli. Tätä on kokeilut Kemijoessa hiljattain siirtämällä 

emokaloja Ounasjokeen. Kuullun perusteella tulos on erinomainen, tosin julkaisua onnistumisesta ei 

ole tehty. 

Stadforssin voimalan putouskorkeus ja virtaus on suurin ja rakennuspaikka hankalin näistä kolmesta 

voimalasta, siten Hourun- ja Mäkelänkosken kalatiet tulevat selvästi ensinmainittua halvemmiksi, 

koska esimerkiksi tarvittavan kalatien putouskorkeus on alle puolet Standsforssin korkeudesta. Hou-

run- ja Mäkelänkosken patoihin voisi tehdä niinsanotut luonnonmukaiset kalatiet, joka rakennetaan 

kivistä betonilla paikalleen sitoen, koska tilaa on. Kalateiden rakentamista tuetaan valtion varoin, 

mutta saatavan tuen määrää ei tässä yhteydessä ole selvitetty. 

Vaelluskalakannan saaminen edellyttää jossakin määrin rajoitusta kalastukseen siinä vaiheessa, kun 

kutevia emokaloja on joessa. Kalatieprosessi on pitkähkö, joten prosessin käynnistämisen aika on 

tullut. 

6.7 VAELLUSKALOJEN PALAUTUKSEN VAIKUTUKSET 

Lohikalojen palaaminen Lapuanjoen koskiin mahdollistaa kohtuullisen mittavan kalastusmatkailun 

käynnistymisen joen virtapaikoissa nykyistä selvästi runsaamman. Vaelluskalakantojen elvyttämi-

seen tarvitaan aikaa kuitenkin useita vuosia, ehkä vuosikymmen. Toisaalta matkailua tapahtuu jo nyt, 

vaikka kalastus on istutuskalojen varassa. Istuta ja kalasta -menetelmä toimii jo nyt. Hiljattain valmis-

tuneessa ruotsalaisessa selvityksessä todetaan, että matkailevat kalastajat tuovat pyyntialueen lä-

helle noin 50 €/saaliskilogramma. 

Lohen kalastaja on tyytyväinen, jos hän saa yhden lohikalan ja useampi kala on pelkkää hyvää. Vanha 

sanonta sanoo, että lohta kannattaa pyytää, vaikka sitä ei saisikaan. Palautuksella lohijoeksi on monia 

hyvä vaikutuksia koko alueelle, erityisesi haluun panostaa joen kuntoon.  

6.8 TUTKIMUSTARPEITA 

Prosessin aikana on hyvä seurata kalaston kehittymistä ja toimenpiteiden vaikuttavuutta. Myös on 

hyvä seurata joen vaikutuspiirissä elävien kansalaisten mielipiteen kehittymistä suhteessa jokeen. 

Alueen yleistä imagoa on myös tarpeen seurata. Tutkimuksia voivat tehdä Helsingin Yliopiston Ru-

ralia-instituutti Seinäjoelta ja/tai MTT Ylistarosta. Edelleen hankkeiden vaikutusta eläimistöön on 

syytä seurata varsin tarkasti, seurannan suunnittelijana voisi toimia Riistakeskus ja Luonnonvarakes-

kus LUKE. 
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7 KANAKOIRAHARRASTUS JA METSÄSTYS 

7.1 YLEISTÄ 

Metsästys Suomessa on lähes jokaiselle mahdollista. Metsästys tuottaa harrastajalleen hyvää hen-

kistä ja fyysistä terveyttä ja kuntoa. Metsästyksessä tapahtuu asioita, jotka sekä sykähdyttävät että 

tarjoavat ikimuistoisia elämyksiä. Syynä saattaa olla se, että nykyihmisen kehityshistoria on metsäs-

täjä-keräilijän historiaa. Koira ja koiran kanssa metsästyksen harrastamisella on erittäin pitkät, vä-

hintään kymmenientuhansien vuosien, historia. 

Metsästyksen tulee olla lakisääteisesti kestävää, eli riistakannat eivät saa vaarantua metsästyksen 

eikä muunkaan syyn takia. Metsästyspoistuma on tyylillisesti kanalinnuilla muutamia prosentteja 

syksyisestä kannasta. Peltokanalinnuista fasaania metsästetään, mutta kyse on lähinnä istutuskan-

nasta, joka lisääntyy tarhoilla. Peltopyytä ei metsästetä, vaikka sille on määritelty metsästysaika 

Etelä-Pohjanmaalla. Peltopyy on ollut -60 -luvulta alkaen tehokkaan hoidon kohteena ja olisi saatta-

nut hävitä kokonaan ilman hoitoa. Mikäli kannat lisääntyvät riittävästi, voi niiden metsästys, myös 

kaupallinen, olla mahdollista. 

Lapualla käy kanakoiraharrastajia runsaasti, katso jäljempänä. Näistä suuri osa harjoittelee ja osallis-

tuu kokeeseen nimenomaan Alajoella, mutta myös muualla Lapualla ja lähikunnissa. Ei ole harvi-

naista, että näissä asioissa samalla asutaan viikko Lapualla tai lähialueilla. Metsästykselle nimen-

omaan peltoalueilla on runsaasti kysyntää, paljon enemmän, kuin sitä voidaan tarjota. Metsästystä 

järjestetään kuitenkin siten, että metsästäjät ostavat lähinnä fasaaneja, metsästyksen järjestäjä toi-

mittaa linnut ja ohjaa jahdin. Tällaisia jahtipäiviä kertyy erään yrittäjän toimesta noin 60, jota hän 

pitää maksimina yhden miehen yrityksessä. Useimmiten jahdissa on useampi metsästäjä kerralla. 

Lapualla on -80 -luvulla tehty MTK Lapuan, Lapuan RHY:n ja metsästysseurojen kesken sopimus, 

jonka mukaan mahdollinen turistimetsästyksen tuoma tulo jaetaan. Siinä oli pisteytetty riistaeläimet, 

joita turisti voi metsästää, sekä sovittu, kuinka tulo jaetaan eri osapuolten välillä. Ilmeisesti on aika 

uusia tuo sopimus. 

7.2 KANAKOIRAHARRASTUS 

Lapuan Alajoki on tunnettu erinomaisena peltokanalintu-, peltopyyalueena, jonne peltopyy on levit-

täytynyt ”omin siivin”. Levittäytynyt rotu on ollut lähtöisin idästä, heinäaroilta. Peltoluonnon muutos 

on kuitenkin vähentänyt peltopyykannan murto-osaan -60 -luvun kannasta. Eräs metsästäjä totesi-

kin, että nykyään peltopyy-yksilöitä on saman verran, kuin on -60 -luvulla ollut parvia. Peltopyytä on 

aiemmin myös istutettu alueelle, mutta istukaat ovat olleet ns. läntistä rotua, eivätkä ole menesty-

neet erityisen hyvin. Läntinen rotu on merkittävästi helpompi tarhata, kuin itäinen rotu. 

”Korvikelinnuksi” peltoalueelle on istutettu fasaaneja, jotka kyllä selviävät talvesta, jos saavat ravin-

toa ja suojaa. Tyypillistä on, että fasaani muuttaa talveksi alueen laidoille lähinnä kyliin ja metsälöi-

hin.  

Peltokanalintujen tilanne on heikentynyt merkittävästi erityisesti kanahaukan rauhoituksesta joh-

tuen, tosin kanahaukka tarvitsee tähystyspaikan voidakseen iskeä. Alajoki on kanahaukan muutto-

reitin varrella ja muuttavat kanahaukat ovat jääneet helpon saaliin läheisyyteen jopa talvehtimaan. 

Ennen kanahaukan rauhoitusta alueelta pyydystettiin kymmeniä kanahaukkoja syksyssä. Toki kaikki 

kanahaukat eivät muuta. 
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Peltopyytä on aikoinaan metsästetty varsin paljon, onpa jahdissa käynyt tasavallan presidenttikin. 

Metsästys on kuitenkin käytännössä lopetettu kokonaan. Toki metsästykselle olisi kysyntää runsaas-

tikin, mutta peltopyykanta ei ole sitä kestänyt enää pitkiin aikoihin. 

Peltokanalintuja metsästävät erityisesti kanakoiraharrastajat. Harrastus on nousussa ja naiset ovat 

löytäneet harrastuksen piiriin. Keskeinen osa kanakoiraharrastusta on koiran koulutus. Usein ensim-

mäistä koiraa kouluttaessaan henkilölle on epäselvää, kuinka koiran tulisi toimia, ja kuinka koira 

saada koira toimimaan tarkoituksenmukaisesti. Myös koiralla itsellään on useimmiten liikaakin intoa. 

Kanakoirakokeet ovat oleellinen osa kanakoirien jalostusta ja siten kokeeseen osallistuminen on tär-

keää. Useimmiten kannattaa hankkia asiantuntevaa opastusta tutuilta ja tuntemattomiltakin. Näin 

säästyy monelta mieliharmilta. 

Metsästyksessä käytetään useanlaisia koiria. Tässä esitellään kaksi suurinta kerhoa. Esimerkiksi nou-

tajia käytetään metsästyksessä runsaasti 

7.4.1 SAKSANSEISOJAKERHO 

7.4.1.1 KERHO LAPUALLA 

Lapua on kanakoiraharrastajien ”Mekka”. Alueella ja lähiympäristöissä käy vuosittain satoja kanakoi-

ria kokeissa ja samalla kilpailemassa ja hankkimassa koiralle meriittiä jalostusta varten. Kanakoira-

harrastus lisääntyy ja nykyisin moni nainen lähtee kanakoiraharrastukseen ja myös metsästykseen 

mukaan juuri koiran hankinnan johdosta. Esimerkiksi mannermaisten nuorten kanakoirien jalostus-

katselmukseen, Junkkariin, osallistui vuonna 2016 noin 300 koiraa. Kokeeseen tultiin keskimäärin 

250 km päästä ja tapahtumaan osallistui n. 2,5 henkilöä koiraa kohti. Kokeeseen osallistuttiin keski-

määrin yli kahtena päivänä riippuen koi-

ran menestyksestä. Osallistujista n. 70 % 

majoittui maksullisessa paikassa, pääosin 

Lapualla vuokramökissä, toiseksi eniten 

Seinäjoella. Suurin osa osallistujista aterioi 

Lapualla. Edelleen noin puolet tankkasi 

autonsa Lapualla. Kaikkiaan tapahtumaan 

osallistuja kulutti 110 – 340 € /koira. Junk-

karin keskuspaikkana toimii Wanha Kar-

hunmäki. Edelläolevista tiedoista osa on 

laskettu: Junkkari-tapahtuman taloudelli-

set vaikutukset Etelä-Pohjanmaan alu-

eelle -raportin tiedoista. 

7.4.1.2 SSK:N TAPAHTUMAT 

Muita SSK:n järjestämiä suuria tapahtumia ovat: Riistakoirakilpailu joka on mannermaisten seisojien 

suomenmestaruuskilpailu. Sinne voivat osallistua ne koirat, jotka ovat jo saavuttaneet KAER-kokei-

den voittajaluokassa 1. palkinnon. Naisohjaajille on oma kisa, Ladies’ Trial. Nokkalan Ralli on avoimen 

luokan koe koirille, jotka eivät vielä ole saavuttaneet AVO 1 palkintoa. Tässä kokeessa arvostetaan 

erinomaista hakua esittäviä koiria. Eskon Puumerkki puolestaan on koe voittajaluokkaan nousseille 

koirille.  
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7.4.1.3 HARRASTETUT RODUT 

Saksanseisojakerho (SSK) on nimestään huolimatta mannermaisten kanakoirien harrastajien kerho. 

Kerhon riveissä on edustettuna kaikkiaan 27 eri rodun harrastajia. Kerhossa on 2600 jäsentä ja jäse-

net rekisteröivät vuosittain yli 800 koiranpentua. Mannermaisten kanakoirien harrastajia on Suo-

messa noin 4000. kanakoirien erikoiskokeisiin (KAER) osallistuu vuodessa n xxx koiraa. Kanakoirako-

keita on jossakin määrin siirretty Lapualta muualle hiukan paremman lintukannan ja hiukan parem-

pien palvelujen johdosta. 

7.4.2 KANAKOIRAKERHO - HÖNSHUNDSSEKTIONEN RY 

7.4.2.1 YLEISTA 

Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry on ns. englantilaisten kanakoirien eli englanninsetterien, 

gordoninsetterien, pointterien sekä punaisten että punavalkoisten irlanninsetterien virallinen rotu-

järjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää kokeita ja kilpailuja jalostustyön tueksi settereiden 

ja pointtereiden käyttöominaisuuksien selvittämiseksi ja parantamiseksi. Toiminnan painopiste on 

kuluneen sadan vuoden aikana ollut selkeästi koetoiminnan kehittämisessä, mutta myös näyttelytoi-

minta on kuulunut kerhon aktiivisen mielenkiinnon kohteisiin. Kanakoirien jakaantuminen näyttely- 

ja koelinjoihin on herättänyt jäsenet puolustamaan rakenteeltaan tervettä, vaativaan metsästykseen 

soveltuvaa kanakoiratyyppiä. Yhdistyksellä on tällä hetkellä jäseniä noin 600.  

Yhdistys julkaisee Ekipage-lehteä sekä vuosikirjaa, joka sisältää kaikki koekertomukset ja yhdistyksen 

oman näyttelyn näyttelykertomukset.  

Nykyisin Kanakoirakerho-Höns-

hundssektionen ry järjestää 

vuosittain yhden näyttelyn, 

joka on ollut yleensä yksi suu-

rimmista englantilaisten kana-

koirien näyttelyistä maas-

samme. Näyttelyn tuomareiksi 

on kutsuttu yleensä Skandi-

navian arvostetuimpia näytte-

lytuomareita.   

7.4.2.2 KOETOIMINTA YLEENSÄ 

Koetoiminta alkoi jo vuonna 1893 kenttäkokeilla ja myöhemmin ryhdyttiin pitämään myös metsäko-

keita (1905) ja tunturikokeita (1951). Koesäännöt ovat samat kenttä- ja tunturikokeissa, mutta met-

säkokeille on omat, hieman erilaiset säännöt. Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry järjestää li-

säksi muutamia kilpailuja, joissa on omat sääntönsä. Näitä ovat Kultamalja-kilpailu alle 2-vuotiaille, 

Derby-kilpailu alle 3-vuotiaille koirille sekä voittajaluokan koirille tarkoitetut Kenttien Voittaja, Met-

sien Mestari ja Elit-kilpailut. 
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7.4.2.3 KOETOIMINTAA 2017 

Merkittävämpiä Kanakoirakerho ry:n järjestämiä tapahtumia ovat Kultamalja/Derby -viikonloppu, 

vuosikokous, rotukilpailut, erikoisnäyttely ja kesäpäivät. Pelkästään nämä tapahtumat tuovat vuosit-

tain yli 1000 ihmistä Lapualle.  

Syksyllä 2017 kokeita tullaan järjestämään 15 kpl. Koiria kilpailuihin tulee osallistumaan noin 350 kpl. 

Suurina tapahtuma tulee olemaan 30.9-2.10.2017 viikonloppu, jolloin järjestetään kultamalja ja 

derby -kilpailut, paikalle tulee noin 110 koiraa ohjaajineen. Lisäksi tapahtumista 15.-16.10.2017 jär-

jestetään ES-Open, johon tulee noin 25-30 koiraa ohjaajineen. 

Yksi suuri koeviikko on tulossa 5.-8.10.2017. Lapualla järjestetään silloin englanninsettereiden maa-

ottelu ja sen ohessa on useita kilpailuja mm. kansainvälinen voittajaluokan kilpailu ja ES-Open kil-

pailu.  

7.5 RIISTAPELLOT, KOSTEIKOT JA PIENPETOJEN POISTO 

7.5.1 KEINOJA LUONNON MONI-ILMEISYYDEN PALAUTTAMINEN 

Harrastus edellyttää sopivia alueita kaikkeen toimintaan sopivassa riistaympäristössä. Maastossa tu-

lisi olla riittävästi riistaa. Alajokialueet soveltuvat erinomaisesti tällaiseen harrastukseen. 

Peltoluonto on kuitenkin ajan kanssa muuttunut merkittävästi, katso kohta Alajoki -alue yleistä. 

Muutoksen haitat voidaan kuitenkin kompensoida lähes täysimääräisesti, eivätkä panostukset ole 

kohtuuttomia, kun käytetään erilaisia maatalouden ympäristötukia ja myös ei tuotannollisia tukia ja 

Leader -rahoitusta hyväksi.  

Alajoki on kuitenkin ”vilja-aitta”, joten viljelijöiden halukkuutta lisätä riistapeltoja näille alueille vaa-

tinee ”porkkanaa”. Myös ”hömppäheinä”, kyntämättä jättäminen, sängen ruiskuttamatta jättämi-

nen ja muut vastaavat toimet lisäävät kaikkien peltoeläinten menestymismahdollisuuksia, pelto-

luonto monimuotoistuu. Valtaojissa oleva vesi lisää merkittävästi vesieläinten menestymismahdolli-

suuksia. Hyvä keino tehdä allastuksia on valtaojien kaivaminen syvemmäksi ja määrävälein jättää 

pohjapatoja. 

7.5.2 MUUTAMA SANA PELTOPYYSTÄ 

Peltopyy on levittäytynyt Suomeen 1700 -luvulla omin siivin. Peltopyytä esiintyy Etelä- ja Länsi-Suo-

men laajoilla viljelylakeuksilla. Peltopyyt viettävät syksyn ja talven parvissa. Parvi koostuu kesän poi-

kueesta ja siihen mahdolli-

sesti liittyneistä, pesinnäs-

sään epäonnistuneista aikui-

sista linnuista. Peltopyypar-

vet valitsevat elinpiirikseen 

kasvipeitteisen peltomaan, 

jossa on jotakin vihreää 

heinä- tai viljakasvia (oraita).  

Myös sängen, nurmen ja ke-

santojen sekä joutomaan peittämät alueet kelpaavat. Samalla peltolohkolla voi talvehtia useampikin 
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peltopyyparvi. Parven elinpiirin koko vaihtelee kuitenkin suuresti, muutamista kymmenistä hehtaa-

reista ja jopa satoihin hehtaareihin. Elinpiiri voi pysyä varsin pienenäkin, jos peltopyyt eivät joudu 

vaihtamaan ruokailualuettaan esimerkiksi petojen saalistuksen takia.  

Peltopyyt käyttävät alkutalvesta ravinnonhankintaan samoja alueita kuin syksyllä. Varsinkin edelli-

senä kesänä kylvetyt rikkakasvipitoiset viherkesannot ovat peltopyyparvien suosiossa. Niiden käyttö 

lisääntyy lumipeitteen kasvaessa. Kun lumipeitteen paksuus ylittää 10 cm, sänkimaiden käyttö pie-

nenee ja parvia vetävät yhä enemmän puoleensa jauhosavikkaa kasvavat kesannot. 

Peltopyyn häviäminen Alajoki -alueelta on onnistuttu estämään monenlaisin toimin, jotka on aloi-

tettu jo -60 -luvun lopulla. Silloin tarjottiin sopivissa paikoissa talviaikaista ravintoa, suojapaikkoja oli 

silloin vielä runsaammin. Nyt keskeistä peltopyyn menestymiselle ovat riittävät suojapaikat, joista 

löytyy luontaista ravintoa. Suojapaikkoja tulee löytyä vuodenajasta riippumatta. Vuosien saatossa on 

tehty paljon suunnitelmia, nyt on niiden toteutuksen aika. 

7.5.3 YLEISTÄ RIISTAPELLOISTA 

Tehokkain suoja- ja ravintopaikkojen lisäämistapa on riistapeltoverkosto. Jopa kaksi tai kolme pro-

senttia pinta-alasta riittää tuomaan riittävästi suojaa ja ravintoa riistalle syys- ja talviajaksi. Erityisesti 

peltokanalinnuille tarkoitettuja riistapeltoja ei saa kylvää 200 m lähemmäksi tietä, jossa liikenne-

määrä on yli 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Riistapelto voidaan nykyohjeistuksen mukaan kylvää kesäkuun loppuun mennessä. Riistapelto tulisi 

kuitenkin kylvää siten, että siinä olisi kukkivia kasveja melko aikaisin kesällä houkuttelemassa hyön-

teisiä erityisesti peltopyyn untuvikoille. Hyönteisravinto on oleellinen osa untuvikon ravintoa. Pelto-

pyyt kuoriutuvat juhannuksen tienoilla. Toisaalta riistapeltoon tulisi kylvää kasveja, jotka ehtivät 

muodostaa ja tuleennuttaa siemeniä. Erilaiset öljykasvit tuottavat energiapitoisia siemeniä, mutta 

vaativat poikkeuksetta pitkän kasvuajan. Lisäksi öljykasvit ovat tehokkaita pensomaan, joten kylvök-

sen tilisi olla harvaa. esim. joka toimen tai kaksi kolmesta vantaasta tulisi olla suljettuina, jolloin kyl-

vös muodostaisi rivejä, joiden välissä on tilaa liikkua. Viljakasveina kannattaa käyttää lajeja, jotka 

pysyvät mahdollisimman pitkään pystyssä, myös lumen aikana, kuten vehnä. Edelleen riistapellossa 

tulisi olla talvellakin vihreää kasvustoa, johon soveltuu aivan hyvin timotei. Ruis muodostaisi myös 

hyvän vihreän kerroksen, jos se kylvettäisiin lähinnä normaaliin rukiin kylvöaikaan, tai vain vähän 

enne sitä. Tämä taas vaatisi toisen kylvökerran jollakin pintalevittimellä. 

Riistapellossa tulisi olla suojaa miltei minkälaisena tal-

vena tahansa ja talven loppuun saakka. Riistapelloissa 

käytetään yleisesti erilaisia kaalikasveja, jotka kasvatta-

vat vankan varren/varsia ja suuret lehdet. Ne kestävät 

kohtuudella pakkasia, mutta talven tullen muutamaan 

kertaan jäädyttyään ja sulettuaan on niistä jäljellä lä-

hinnä ruodot. Suojakasvustoksi tulisi kokeilla uusia kei-

noja. Tällainen voisi olla hamppu, joka näyttää pysyvän 

pystyssä koko talven. Hamppua on myös siementä 

tuottavaa lajia, jota kannattaisi kokeilla riistapellossa. 

Hamppukasvusto on vaikea hävitettävä kuitujensa joh-

dosta. Toinen talven pystyssä pysyvä kasvi olisi aurin-

gonkukka, huhtikuinen kuva oikealla. Auringonkukan 

tulee kuitenkin ehtiä tuleentua, että se pysyy talvella 

pystyssä. 
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Tulevan riistapellon voi ruiskuttaa ennen kylvöä rikkakasvien riittävästi taimetuttua. Riistapellon 

kylvö jää silloin vääjäämättä myöhäiseksi. Ruiskutus ja myöhäisempi kylvö ovat aika-ajoin välttämät-

tömiä. Oleellista on myös laittaa riistapelloille tarjolle jauhinkivisoraa, etteivät linnut lähde täyden-

tämään jauhinkivivarastojaan tiealueille, jossa on vaarana jopa koko parven jääminen auton ruhjo-

maksi. 

Riistakaistoja voi sijoittaa siten, että ne ovat yhteydessä peltolohkon piiriojien pientareisiin. Pienta-

reet kuitenkin useimmiten niitetään siemenlevitteisten rikkakasvien siemennyksen estämiseksi. Mi-

käli pientareet niitetään ennen rikkakasvien kukintaa, kasvattavat ne ennen kasvukauden päätty-

mistä runsaasti vihermassaa, josta on pelkkää etua eläimistölle, Niitossa riistakaistaan jää myös trak-

torin jäljet, mutta se ei tuhoa riistapeltokasveja vaan ne ehtivät kasvaa osin uudelleen, jos niitto teh-

dään varhain. Yhteys pientareeseen lisää suoja-alueen leveyttä ja pinta-alaa, katso kuva alla. 

7.5.3.1 RIISTAKAISTOJA 

 

Joskus -80 -luvulla Alajoella kokeiltiin istuttaa pellonpientareille ruusupensaita luokkaa tuhat kappa-

letta sekä kuusia. Näillä oli tarkoitus korvata kadonneet pajukot yms. Pian kuitenkin osoittautui, että 

ruusupensaiden yhteyteen tulivat juuri- ja siemenlevitteiset vaikeat rikkakasvit, kuten valvatti ja oh-

dakkeet yms. Ei mennyt monta vuotta, kun viljelijät poistivat kasvinsuojeluaineilla ruusut, eikä siellä 

ole myöskään kuusia, jotka olisivat nyt noin 15 m korkeita. 

Seuraavalla sivulla on kaavamainen sijoittelu esim. hamppu- auringonkukka- tai rehurapsiraitojen 

lisäämisestä riistakaistaan. 

 

Riistakaistan ja varsinaisen viljelykasvin väliin on syytä jättää sellainen aukko, että viljelykasvin puin-

nissa ei puitavaan satoon mene vieraita lajeja joukkoon. Erityisen tärkeää se on siemenviljelyksillä. 

Riistapeltoja tulisi sijoittaa peltoalueelle runsaasti siten, että niiden väli ei ylittäisi 200 – 300 m etäi-

syyttä toisistaan. Tällöin karkkoavilla peltopyillä olisi helppo päästä uuteen suojaan. 
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Luonnonhoitopeltoja ovat myös monivuotiset viherkesannot ja viherlannoituspellot. Nämä ovat 

myös erinomaisia peltopyyn kannalta. 

7.5.3.2 RIISTAKAISTOJEN SIJOITTELUA 

Alla on satunnainen otos Alajoelta. Sen pinta-ala on n. 200 ha, ja keskimääräinen lohkokoko on noin 

5 - 6 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasvulohkoihin on piirretty 4 m leveä LHP riistapelto (kirkas vihreä) joiden yhteisala (ilman pienta-

reita) on noin 5,3 ha eli noin 13 km, joka on 2,6 % peltoalasta. Tämä tarkoittaa 5000 ha peltoalueella 

325 km riistakaistaa, eli 130 ha pinta-alaa. 

Alajoella Lapuanjoen itäpuolella on tehty uusjako, joka mahdollistaa entistä tehokkaamman viljelyn. 

Suurimmat peltolohkot ovat selvästi yli 50 ha. Peltopyyn kannalta olisi edullisempaa sijoittaa riista-

kaistat viljelylohkojen sisälle, sekä kylvää kokonaan pieniä lohkoja riistapelloiksi. alla esimerkki tällai-

sesta sijoittelusta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa on kaistoja yhteensä saman verran, kuin on edellisessäkin kuviossa. Tällä menettelyllä paikat 

tulee tarkemmin mitata ja merkitä ennen kylvöä. Tässä kaistat ovat 2 tai 3 kylvökoneellisen levyisiä.  
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Todennäköisesti helpoin hoidettava on edelläolevien muotojen yhdistelmä: kehiä, kaistoja ja täysiä 

lohkoja. 

Toteutuminen edellyttää todennäköisesti ”porkkanaa”, joista sopiva olisi esim. urakoitsijan tekemä 

kylvö ja siemenhankinta. Näin viljelijä säästyisi kylvökoneen asetusten muuttamiselta. Lisäksi, kun 

kylvetään esim. hamppuraitoja, täytyy koneeseen asettaa siemenlaatikkoon väliseinämiä. Toinen 

”porkkana” voisi olla viljelysuunnitelmien ja tukihakemusten teko niille, joiden pelloille tehdään riis-

tapeltoja. Edellisen kauden kuituhampun kasvuston hävittäminen saattaa vaatia ylimääräistä työtä. 

Hävittämistä parempi ratkaisu on myydä kasvustot, jolloin he paalataan ja viedään jatkojalostetta-

viksi. Hampun korjaamisesta kannattaa tehdä ennakkoon sopimus. 

7.5.3.3 ALOITE RIISTAPELTOJEN LAAJEMMAN KASVINSUOJELUKÄSITTELYN SALLIMISEKSI 

Riistapeltojen kasvinsuojelussa olisi edelleen parantamisen tarvetta. Rikkakasvien lisääntyminen ja 

leviäminen ovat iso ongelma riistapeltoverkoston teossa. Niinpä päätettiin tehdä aloite kasvinsuo-

jelun lisäämiseksi, aloite alla: 
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7.5.4 KOSTEIKOT 

Alajoella on ollut satoja savikaivoja. Savikaivot ovat olleet merkittäviä monimuotoisuuden lisääjiä. 

Myös kanavat ovat olleet erinomaisia elinympäristöjä vesieliöille. Alajoella on laaja valtaojaverkosto 

(100 km), joita pitkin kuivatusvedet kootaan pumppaamoille, joilla vedet pumpataan jokeen. Eräs 

tapa palauttaa alueelle pysyvästi vettä sisältäviä kohteita olisi kaivaa valtaojan kunnostuksen yhtey-

dessä pohja noin 30 cm tarvetta syvemmäksi ja jättää aina osaksi pohja sille korkeudelle, jonne se 

tulee kuivatuksen kannalta olla. 30 cm lisäkaivu on raja, joka ei muuta ojitusta siten, että ojitustoi-

mitus olisi välttämätön. Lisäkaivun muu hyöty olisi se, että pohjalla kasvava vesikasvustoa ei tarvitsisi 

poistaa niin usein, kuin se normaalisti tulee tehdä. Todennäköistä on, että myös luiskoista joudutaan 

poistamaan maata, kuten muutoinkin aika-ajoin on tehtävä, mutta se on selvitettävä tapauskohtai-

sesti. Vesikasvusto sitoisi kiintoaineita ja ravinteita vedestä ja vähentäisi sulfaattimaasta tulevia hap-

pamia päästöjä. Lisäksi, mikäli menetelmä tulisi hyväksytyksi vesiensuojeluhankkeeksi, saattaisi sii-

hen saada jopa 100 % tuen. Sadan prosentin tuki kuitenkin edellyttää ojitustoimitusta ja hyväksyttyä 

suunnitelmaa.  

Pohjapatojen periaate seuraavalla sivulla 

 

Myös muita kosteikkoja voidaan rakentaa kohteisiin, joihin ne luonnostaan on helppo rakentaa, kun 

valtaojien risteyksiin, metsävesien purkupaikkoihin jne. Alajoella ei ole monta kohtaa, jossa olisi 

luonnostaan kaivettavalle kosteikolle paikkaa. 

Tässä paketissa on erikseen laaja Juha Siekkisen kirjoittama katsaus kosteikkoihin liittyen 

7.5.5 PIENPEDOT RIISTANHOITOALUEILLA 

7.5.5.1 YLEISTÄ PIENPEDOISTA 

Pienpedot, erityisesti vierasperäiset minkki ja supikoira, muodostavat ilman tehokasta kontrollia yli-

pääsemättömän esteen pienriistaeläinkantojen menestyksekkäälle hoidolle. Tehokkaita petoja ovat 

myös kotoperäinen kettu ja lentävät petolinnut.  

Minkki ja supikoira ovat levinneet Suomeen tarhakarkulaisista, joskin supikoiria on tullut maahamme 

jonkin verran kaakosta ollen kuitenkin aasialaista alkuperää. Supikoira nukkuu kovina talvina tal-

viunta runsaan rasvavaraston turvin. Supikoiran ruumiin pituus yleensä 45–70 cm, häntä 18–25 cm, 

paino 3–9 kg. Supikoira tekee vuosittain 6 – 12 pentua, mutta suurimmat tavatut pentueet ovat ol-

leet 20 kpl. Supikoira on kaikkiruokainen peto, vaikkakaan hiukan hitaana ei saa aikuisia eläimiä 

kiinni, poikasille ja munille supikoira on täystuho. Suomessa supikoirasaaliit ovat vuosittain 100 000 
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– 170 000 yksilöä. Supikoira on lisätty vasta 2017 EU:n haitallisten vieraslajien luetteloon. Minkki on 

amerikkalaista alkuperää ja on Suomessa syrjäyttänyt lähes täysin vesikon. Minkki elää lähinnä ve-

sistöjen, kuten jokien järvien ja laskuojien varsilla. Pituudeltaan minkki on 30 – 70 cm + häntä 15 – 

21 cm ja painoltaan 360 – 1750 g. Luonnossa minkki on hyvin tumman ruskea tai lähes musta, vaikka 

tarhakarkulaisen väri olisi ollut valkoinen. Minkin ravintoa ovat nisäkkäät jäniksen kokoluokkaan 

saakka, linnut, munat, sammakot jne. Minkki tekee vuosittain 2 – 6 pentua. Minkkiä saadaan saaliiksi 

Suomessa 50 000 – 70 000 kpl. Minkki tappaa paljon enemmän tilaisuuden tullen, kuin käyttää ra-

vinnokseen. 

7.5.5.2 PIENPETOJEN POISTO 

Kaikilla merkittävillä pienpedoilla on sallittu metsästysaika. Metsästysmuotoja ovat loukku- tai rau-

tapyynti sekä haaskalta vahtimalla ampuminen. Kettua metsästetään yleisesti ajokoiralla. 

Supikoiran ja minkin pyynti on tehokasta loukuilla. KANU -loukku soveltuu kaikille pienpedoille ja 

on niin suuri, että sinne vahingossa menevät metsästyskoira ja ilves eivät vahingoitu. 

Alla valokuva KANU -loukusta. 
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Rakenne- ja mittapiirros KANU -loukusta 

 

Materiaalitarve ja -hinnat sisältäen arvonlisäveron 

Kansi ja pohja   4,32 m2     

sivut   3,6 m2     

  yht 7,92 m2 10,33 € 81,80 € 

Betonirauta 12 mm   18 m2 5/6m 14,40 € 

lattarauta 5x30 1 m 1,1/kg 1,46 € 

ruuvit+ mutterit 6x20 6 kpl 6/kg 0,50 € 

sidontalanka 1 mm   30 m   6,00 € 

hitsaus ym pientar-

vike         10,00 € 

        yht 114,16 € 

        ALV 0% 92,06 € 

Lapuan Alajoki -alueella tarvitaan noin 150 kpl loukkuja. 

7.6 KANAKOIRAHARRASTUKSEN JA METSÄSTYKSEN MAHDOLLISTAMA YRITYSTOIMINTA 

Kanakoiraharrastus- ja metsästysmahdollisuuksien lisääminen mahdollistavat yritystoimintaa. Esi-

merkkeinä mainittakoon peltokanalintujen kasvatus ja niiden varaan järjestettävä metsästys. Kana-

koirien kouluttajalle ja aloittavien kanakoiran ohjaajien kouluttajalle on todennäköisesti kysyntää. 

Luonnollisesti majoitus, ravintola yms. palveluille syntyy toiminnan kasvaessa lisää tilausta. Nykyisin 
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Lapualla vierailevat kanakoiraharrastajat viettävät vähintään 1500 henkilövuorokautta, kysyntää ka-

nakoiraharrastuksen ja metsästyksen lisäykseen on helposti toiset tuhatviisisataa henkilövuoro-

kautta. 

7.7 RIISTAN ELINYMPÄRISTÖJEN KUSTANNUKSET JA AIKATAULUT JA RAHOITUS 

7.7.1 RIISTAPELTOJEN SUUNNITTELU JA TEKO 

Keväällä 2017 tehtiin kokeiluluontoisesti riistapeltojen projektin puitteissa. Työ aloitettiin tukihaun 

jo alettua huhtikuussa. Riistapeltojen sijoittelun suunnittelu ja sopiminen viljelijöiden kanssa osoit-

tautui olevan paljon työtä vaativaksi. Jatkossa on suunnittelupanokseen varattava paljon enemmän 

resursseja, kuin mihin kokeilussa varauduttiin. Riistapeltoverkoston suunnittelu on syytä aloittaa jo 

viljelyvuoden tammikuussa. Suunnittelukustannus on samaa luokkaa, kuin on kylvökustannus. 

Kun riistapelto kylvetään edellä esitettyjen mallien mukaan, tarvitaan yhden hehtaarin riistapeltoon 

hamppua tai auringonkukkaa (suojakasviraidat) 3 kg a’ 5 €, vehnää 20 kg a’ 50 c, rypsiä 1 kg, a’ 6,8 €, 

rehukaalia 0,2 kg a’ 20 €, ja heinänsiementä 1 kg a’ 4,5 €. Jos suojakasviraidat kylvetään rehurapsilla, 

voi rehukaalin jättää pois ja rehurapsin siementä tarvitaan 0,2 kg a’ 4 €. Näin hehtaarin siemenkus-

tannus on 40 €. Kylvökustannus on noin 60 €/ha. Kokonaiskustannus on noin 100 €/riistapeltoheh-

taari. Siemeneksi ei kannata hankkia pienpusseissa myytäviä riistapeltoseoksia vaan siemeneksi voi 

käyttää normaaliin viljelyyn käytettäviä siemeniä. Apulannan käyttö ei ole todennäköisesti tarpeen. 

Riistapeltoverkoston voi toteuttaa suhteellisen nopealla aikataululla sen jälkeen, kun asiasta on 

sovittu metsästysseurojen ja maanviljelijöiden kesken. Verkoston toteutuksen kannalta parasta on, 

että suunnittelun ottaa tehdäkseen yksi henkilö, joka tunnetaan alueen viljelijöiden keskuudessa. 

Viljelijän kanssa on tarkoituksenmukaista tehdä muutaman vuoden sopimus jatkuvuuden turvaa-

miseksi. Viljelijä huolentii itse tukihakemusten täytön myös riistapeltojen osalta. 

Riistapeltoverkosto lisää peltopyyn menestymismahdollisuuksia nopeasti, joka johtaa kannan kas-

vuun. Ennustetta siitä, millä aikataululla asiat etenevät, on vaikea tehdä. Fasaanin osalta istuta ja 

metsästä -menettely on toteutettavissa hyvinkin nopeasti, kunhan emokantaa on riittävästi. Riista-

peltoverkosto mahdollistaa fasaaninmetsästyksen ulottamisen koko metsästysajalle, eli 1.9 – 28.2. 

Rusakkokanta hyötyy myös nopeasti riistapeltoverkostosta ja voisi palata merkittäväksi metsästys-

kohteeksi. Rusakon metsästysaika jatkuu myös helmikuun loppuun. Riistapeltoverkosta hyötyvät 

kaikki peltoalueen eläinlajit.  

Koko Alajoki -alueen kattava riistapeltoverkosto on toteutettavissa suunnitteluineen noin 25 000 € 

kustannuksilla/vuosi. Hankkeeseen voi hakea rahoitusta Asiaparilta (Leader -rahaa), Riistakeskuk-

selta, Metsästäjäliitolta, sekä suoraan EU-rahoitusta Life -hankkeella. 

7.7.2 KOSTEIKKOJEN SUUNNITTELU JA TEKO 

Vesipinta-alan lisääminen lisäkaivuulla ja pohjapatojärjestelmällä on ojitusyhtiön asia ja vaatii ojitus-

yhtiön kokouksia ja tukiasioiden selvittelyä ELY -keskuksen (Outi Leppiniemi, Seinäjoki) kanssa. Poh-

japatojärjestelmä vaatii myös ennakkosuunnittelun, jotta hanke voi saada vesiensuojelun statuksen. 

Tämä puolestaan mahdollistaa hankkeelle 100 %:n tuen. Tällöin on hyvä puhua vesiensuojelusta las-

keutusallasketjulla. Alajoella on myös muutamia kohteita, joihin voi ajatella suurempaa kaivettua 

laskeutusallasta. Suunnittelussa voi käyttää esimerkiksi Juha Siekkisen osaamista (Riistakeskuksen 
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Kotiseutukosteikko Life+ hankkeen pääasiallinen suunnittelija). Alajoella täytyy myös huomioida sul-

faattimaiden vaikutukset hankkeeseen. Happamien aineiden päätymistä vesistöön voi estää säätö-

salaojituksella. Pohjapatomallilla valtaojien pohjaustarve vähenee, joka tuo normaaliin pohjaustar-

peeseen nähden kustannussäästöjä.  

Vesilinnut ovat muuttolintuja, joita pienvedet houkuttelevat. Erityisen kiinnostunut tällaisesta ym-

päristöstä on heinäsorsa. On odotettavissa, että vesilintukanta kasvaa hyvinkin nopeasti, kun pohja-

pato / laskeutusallasverkosto on saatu aikaan ja se on vakiintunut eli pohjakasvillisuus on alkanut 

kasvaa. Riistapeltojen viherkasvisto houkuttelee myös muuttavia hanhia levähtämään alueella en-

tistä enemmän. 

Katso tarkemmin tämän selvityksen osa 14 Kosteikot 

7.8 TUTKIMUS- JA SEURANTAHANKKEET 

Alajokihankkeiden vaikutusta on syytä selvittää useammalla tutkimuksella. Maanviljelijöiden ja lähi-

alueiden asukkaiden mielipiteitä on syytä selvittää sekä ennakkoon että mahdollisten hankkeiden 

edistyessä. Tutkijoina voisivat toimia Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutti Seinäjoelta ja/tai MTT 

Ylistarosta. Edelleen hankkeiden vaikutusta eläimistöön on syytä seurata varsin tarkasti, seurannan 

suunnittelijana voisi toimia Riistakeskus ja Luonnonvarakeskus LUKE. Tässä metsästäjät voivat tehdä 

käytännön riistaeläinlaskentoja peltokolmioilla tai kanakoirilla linjalaskentoina kevättalvisin/keväisin 

ennen lisääntymiskauden alkua. Lintumiehet voivat tehdä lintulaskentoja omien järjestelmiensä 

puitteissa jne. Seurannassa on myös monelle opinnäytetyölle tilausta. 

 

7.9 HUOMIOITA JA KUVIA KEVÄÄN 2017 RIISTAPELLOISTA SYKSYLLÄ JA TALVELLA 

7.9.1 HUOMIOITA VILJELYKESÄSTÄ 2017 

Kevät 2017 venyi pitkään ja kylvöjä yleensä päästiin suorittamaan normaalia myöhemmin. Riistapel-

lot kuitenkin kylvettiin kesäkuun lopulla. Kesän lämpösumma kehittyi normaalia hitaammin eikä saa-

vuttanut kasvuston tuleentumisen kannalta riittävää tasoa korjuukauteen mennessä. Riistapellot 

kuitenkin menestyivät hyvin ja kasvoivat varsin vehmaina. Kasvustot eivät kuitenkaan ehtineet tu-

leentua riittävästi ja esimerkiksi auringonkukan korret eivät ehtineet valmistua siten, että ne olisivat 

kestäneet pakkasen ja talven tuloa. 
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7.9.2 VALOKUVIA KASVUSTOSTA 22.8.2017 

Lohkolla on run-

saasti auringon-

kukkaa 
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Riistakaista yhdistet-

tynä pientareeseen. 
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7.9.3 VALOKUVIA RIISTAPELLOISTA 31.12.2017 

Kuvien ottoon mennessä on satanut lunta yhteensä noin 40 cm. Lumi on sulanut ja sitä oli kuvaus-

päivänä n. 15 cm. Pakkasta on ollut muutamaan otteeseen, alimmillaan noin -10 oC. Eräällä riista-

lohkolla oli kaksi metsäkaurista ruokailemassa pellolle mentäessä, samoin teeriä oli riistapellon lä-

heisellä pellolla. 

Rypsiä ja rehurapsia 

 

 

 

 

 

 

 

Rehurapsi useam-

man lumisateen ja pakkasen jäljiltä 
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Auringonkukan korret ovat tait-

tuneet, koska eivät ole ehtineet 

tuleentua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puimatta jäänyttä ruisvehnää 
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Puimatta jäänyttä ohraa 

 

 

 

 

 

 

Teeret valmistautuvat kevääseen 
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7.9.4 ALAJOKI -ALUEEN RIISTAELÄIMISTÖÄ KUVINA 

7.10 LÄHTEET: 
Saksanseisojakerho ry http://www.saksanseisojakerho.fi/ 
Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry, http://www.kanakoirakerho.fi/ 
Suomen peltopyykannan hoitosuunnitelma, Maa ja Metsätalousministeriö 2007,  

http://mmm.fi/documents/1410837/1721042/10_2007_Peltopyykannan_hoitosuunnitelma.pdf/005d186a-4491-4e5e-

825f-541f77ff7bbc 
Suomen riistakeskus: https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/ 
ELY http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Documents/ymparistokorvaus.pdf 
Metsähallitus: http://www.retkikartta.fi/ 
Lapua: http://lapua.karttatiimi.fi/ 
Outi Leppiniemi, 2014, Opas ojitusyhteisölle uoman kunnossapito- ja peruskorjaushankkeeseen, OPAS 3 

file:///C:/Users/Heikki%20Ala-Karhu/Desktop/Luontomatkailuprojekti/Opas-ojitusyhteisolle.pdf 
Sakari Mykrä, 2008, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö 

http://www.luontojariista.fi/images/stories/pdf/Peltopyyopas_suomi.pdf 
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8 LUONNON JA ELÄINTEN TARKKAILU JA KUVAAMINEN 

8.1 HÄMMENTÄVIÄ LUONTOKOKOKONAISUUKSIA POHJANMAALLA 

Alajokialueen ainutlaatuisuus on useimmille sen ensi kertaa näkevälle hämmentävä kokemus; voiko 

tällaista aluetta olla olemassakaan. Useimmiten hämmennystä lisää vielä se, kun katselijalle kerro-

taan, että alue on valtaosin raivattu pelloiksi ihmisvoimin piilulla, lapiolla, kuokalla ja kydönpoltolla. 

Alajokialue on parhaimmillaan alkaen pian kevätkylvöjen jälkeen peltojen orastuttua aina syksyn 

puintiajan loppuun saakka. Myös Simpsiö on uniikki kohde Etelä-Pohjanmaalla. Simpsiöllä on run-
saasti koettavaa ja katseltavaa, jotka on kuvattu muissa yhteyksissä. Simpsiön näkötornista avautu-

vat laajat maisemat kaikissa ilmansuunnissa. Simpsiö on kohtuullisen tarkasti kuvattu eri selvityk-

sissä, eikä siihen paneuduta tässä sen enempää. 

Alueella on mahdollista liikkua viljelysteitä pitkin jalkaisin ja erilaisilla kulkuneuvoilla, kunhan asiasta 

on sovittu tien ylläpitäjien kanssa. Alajokialue on parhaimmillaan lähes mistä tahansa katsottuna. 

8.1.1 KATSELUKOKEMUKSEN PARANTAMINEN 

Alajoella katselukokemusta voi merkittävästi parantaa ra-

kentamalla uuden maisematornin Löyhinginluoman ja Lap-

uanjoen liittymiskohtaan. Oiva paikka toiselle tornille olisi 

Löyhinkinevan koilliskulmauksessa (paikkaehdotus on reitti-

sivuille merkitty). Siitä näkisi laajalle Alajokialueelle ja myös 

Löyhinkinevalle, jolla on IBA -luokitus. Torni on syytä raken-

taa noin 10 m korkeaksi tai yli, jotta tornista näkisi jokivar-

ren ja Löyhinkinevan puuston ylitse aavalle suolle.  

Tornin rungon voisi rakentaa esimerkiksi käytetyistä puisista 

sähköpylväistä, joita vaihdetaan nopeaan tahtiin teräspyl-

väisiin. Varsin yleinen puupylvään mitta on korkeajännite-
linjoissa 13 m. Pylväät on painekyllästettyjä ja siten lähes 

ikuisia. Osa pylväistä on kyllästetty kreosootilla, joka on vä-

riltään tumman ruskeanmustaa ja haisee varsin voimak-

kaasti vuosikymmeniä. Tämä aines on tehty lähinnä kivihii-

lestä korkeassa lämpötilassa ja siksi usein puhutaan kreo-

sootista kivihiilitervana. Kreosootti sisältää useita myrkylli-

siä aineita, eikä sitä pitäisi käsin koskettaa, eikä sillä kylläs-

tettyjä tavaroita ole saanut käyttää vuoden 2003 jälkeen 

muissa tarkoituksessa kuin ammattimaisessa puun suojauk-
sessa (juurikin sähköpylväät tai ratapöllit). Nykyiset kylläs-

teet ovat vähemmän haitallisia. Lienee niin, että lähes kaikki 

lintu- yms. tornit on rakennettu käytetyistä pylväistä. 

Maisematornit tulee pystyttää siten, että ne eivät painu 

maahan ajan saatossa. Ehdotetuissa tornipaikoissa on to-

dennäköisesti pintamaan alla paksu kerros pehmeää savea, joka on niin pehmoista, että torni saattaa 

keveydestään huolimatta painua maahan.  
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Edellisellä sivulla olevassa kuvassa on torni, joka on rakennettu ympäristön tarkkailua varten. Tornin 

mallista Alajoelle voisi kuitenkin järjestää vaikka suunnittelukilpailun. Kuvan tornissa on yläosassa 

huone, josta näkee kaikkiin suuntiin. 
Lapualla huoneen katossa voisi myös 

olla ikkunat ainakin pohjoisen suun-

taan, jolloin sieltä näkyisivät talviyönä 

revontulet. Tosin Simpsiön rinnehiihto-

keskuksen luoma hajavalo saattaa häi-

ritä näkymää. Lapuallahan revontulet 

ovat vain muutamaa astetta alempana 

kuin ne ovat Lapissa. Itse revontulet 

johtuvat auringon hiukkasmyrskyistä. 

Auringon aktiivisuus vaihtelee 11 vuo-
den jaksoissa, eli aina niitä ei ole näky-

vissä. 

Kuvassa oikealla on Saariselän Kakslauttasessa oleva iglu. Igluja rakennetaan hurjaa tahtia Lapin eri 

osiin lähinnä Kauko-Idän revontulimatkailijoita varten. Iglut ovat varustetasoltaan hyviä hotellihuo-

neita. Igluja raken-

netaan mm. Ylista-

rossa. 

Oikealla mahdolli-

nen näkymä iglus-

ta. 
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8.1.2 PELTOALUEEN ELÄINTEN TARKKAILU 

Luonnon, erityisesti muuttavien lintujen, tark-

kailuun sopiva paikka olisi pieni lato. Paikka, 

jossa muuttavia lintuja tapaa olla paljon, on 

Puhton kohdassa Löyhinkiluomasta länteen. 

Benjam Pöntisen mukaan alue on yksi Alajoen 

parhaista muuttolintujen tarkkailupaikoista. 

Lato voisi olla kooltaan n. 2 x 2 m ja räystäs-

korkeus saman verran. Lato voisi olla valmis-

tettu nykypäivän tavan mukaan höylähirrestä, 
jonka paksuudeksi riittää n. 25 - 30 mm. Lato 

voisi olla suoraan pakettimyynnissä oleva puu-

lato, johon laitettaisiin harmaa peltikatto. Puu saisi harmaantua omaan tahtiinsa. Tällainen lato voisi 

olla lintujen muuttoaikana tarkkailupaikkana ja muuna aikana peltoalueen koristeena. Lato olisi myös 

niin kevyt, että sen voisi siirtää uuteen paikkaan traktorin etukuormaajan piikeillä. 

Kuvassa yllä on esimerkkirakennus, joka on pihavarasto. Hinta on 1290 €, lattian koko 3 x 3 m, hirsi 

34 mm, toimitus sisältää kaiken puutavaran. Toimituksen paino on 640 kg, Toimitus ei sisällä katto-

peltiä. Tämän kokoisen rakennuksen pystyttää neljän henkilön ryhmä yhdessä päivässä. Rakohirsi-

lato olisi kevyempi ja ku-

van varasto on turhan suu-
rikin.  Toisaalta umpinai-

nen tila suojaisi epämiel-

lyttäviltä hyttysiltä. 

Tällaisia latoja voisi pystyt-

tää useampiakin jollekin 

Alajokialueelle, vaikkapa 

10 kpl, jossa maa ei ole vil-

jelykäytössä. Näin palau-

tuisi jossakin määrin lato-

romantiikan kausi kulkijan 

näköpiiriin. 

8.2 LUONTOKUVAUS 

8.2.1 PIENIMUOTOINEN LUONTOKUVAUS 

Pienimuotoinen luontokuvaus on nykyään kohtuullisen helppoa, koska lähes jokaisessa puhelimessa 

on kamera, jolla saa talletettua jonkin hetken ympärillään. Myös videokuvaus on puhelimella help-

poa. Jotakin puhelinten kuvauskyvyistä kertoo se, että Nature -lehden toimittaja oli laitettu teke-

mään Grand Canyon: ista valokuvakertomuksen. Toimittaja oli ollut hyvin vihainen ehdotuksesta, 

mutta oli suostunut kuitenkin tehtävään. Hän kuvasi, ja kuvat julkaistiin lehdessä. Moni hämmästeli 

kuvien hienoa laatua siihen saakka, kunnes lopussa oli maininta, että kuvat oli otettu kännykällä. 

8.2.2 VAKAVASTI KUVAAMAAN LUONTOA 

Tavalliselle näppäilijälle on oleellisempaa olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kuin tietoisesti et-

sien valita otollisia hetkiä ja kohteita. Eläinten kuvaus ei ole helppoa, koska kohde on useimmiten 
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kauempana, kuin sen tulisi olla. Toisaalta pitkän polttovälin objektiivit vaativat järjestelmäkameran, 

jolloin paketille kertyy hintaa useita tuhansia euroja ja silti saavutettu kuvan koko laatu eivät vastaa 

odotuksia. Korkealaatuisten luontokuvien saaminen vaatii pitkäaikaista ja perusteellista paneutu-
mista valokuvaamiseen. Nykytekniikalla otettu kuva on todella helppo muokata filmi/pimiökauteen 

verrattuna. 

Nykyään kuvia voi ottaa lähes loputtoman paljon, koska ne tallennetaan muistikorteille. Kortit ovat 

lisäksi edullisia. Kamerassa saattaa olla valittavana valotuksen suhteen jopa kymmeniä otoksia, joista 

voi valita parhaan. Kamera myös voi vaihtaa hiukan tarkennuskohtaa, joista voi sitten valita parhai-

ten kohdalle osuneen. Tekniikka auttaa, mutta ei korvaa kuvaajan näkemystä. Valokuvat käsitellään 

tietokoneella, jolloin kuvaa voi muokata melkoisesti. 

 

On varsin kiehtovaa tarkastella villieläimiä lähietäisyydeltä. Tällainen vaatii kuitenkin hyvää valmis-

tautumista; tulee olla hyvä suojapaikka ja siellä tulee yleensä olla varsin pitkään ja lämpimästi pu-

keutuneen. Moni muuttava lintulaji muuttaa yöllä ja ruokailevat maassa alkaen varhaisesta aamusta; 

tarkkailupaikalla tulee olla yleensä ennen auringon nousua. 

8.2.3 ELÄINTEN KUTSUMINEN 

Eläimiä voi myös kutsua lähelleen. Melko moni eläinlaji reagoi oman lajinsa ääniin, tietysti lisäänty-

misvaiheesta ja vuodenajasta riippuen. Moni peto on houkuteltavissa lähelle matkimalla sen tyypil-

lisen saaliseläimen hätääntynyttä ääntä. Matkiminen tapahtuu parhaiten erilaisia pillejä käyttäen. 

Oppiminen vaatii pitkäaikaisia harjoituksia. Esimerkiksi hirven kutsumisessa ei tarvita minkäänlaisia 

lisävälineitä. Luontoa kuuntelemalla ja kokeilemalla oppii. 

Luontovalokuvausta varten voisi järjestää kokeneen luontokuvaajan opastamia retkiä, jossa osallis-

tujat saisivat opetusta kuvaamisesta. Oleellista olisi oppia myös liikkumaan luonnossa siten, että ku-

vattavat kohteet havaitsee. 

8.2.4 MUU LUONNON TARKKAILU 

Luonto on kaikkialla läsnä poislukien täyteen rakennetut taajamat. Luonnossa voi jokamiehen oikeu-

della liikkua lähes rajattomasti, kunhan ei aiheuta haittaa alueen omistajille tai liiku lähellä asuntoja 

tai asuttuja kesämökkejä. Luonnossa liikkuminen saattaa vaatia opastusta, että aistii ympäristönsä ja 

siten pääsee osaksi luontoa. Silloin voi nauttia jokaisesta otetusta askeleesta, nauttia puhtaasta il-

masta ja luonnon tuoksuista, kuulla luonnon äänet ja nähdä luonnon kaikki yksityiskohdat; eli voi olla 

luonnossa kaikilla aisteillaan. 

Luontomatkailussa kohteena on luonto. On siis varsin todennäköistä, että matkailija on virittäytynyt 

sopivaan mielentilaan luonnossa olemiseksi. Luontoa voi siten tarkkailla kaikissa aktiviteeteissa, jotka 

tapahtuvat luonnossa. Luontokokemusta ei pilaa huono sää, sade eikä tuuli, sen voi pilata vain liika 
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kiire. Simpsiöllä on useita valmiita reittejä dokumentoituina kartelle opasteineen, eikä niitä tässä 

esiselvityksessä tarkemmin esitellä. Simpsiön Natura -alueelle voisi tehdä luonnon eläinten tarkkai-

lupaikan, joka voisi olla pieni siirrettävissä oleva kota. Tohninpolun päässä Karhunmäessä on hieno 

kota, josta voisi ottaa mallia kodan tekemiseen. 

8.3 MUITA KOHTEITA SIMPSIÖLLÄ 

8.3.1 SUKELTAMAAN 

Simpsiöllä on myös kalliolouhos menneiltä ajoilta. Louhoksessa on kirkasta vettä muutama metri. 

Louhoksen veteen voisi tehdä tutustumisretken sukeltamalla. Samalla voisi katsella louhoksen kivi-

seinämiä ja todeta niissä näkyvät kivilajit. Happilaitteillä sukeltaminen mahdollistaisi pidempiaikai-

sen sukelluksissa olemisen. Sukeltaminen itsessään on varsin eksoottinen kokemus. Louhos sijaitsee 

lähellä maastopyöräilyreitti 2015:ttä. 

8.3.2 SINIKVARTSIA 

Simpsiöllä esiintyy sinikvartsia, joka on 

Lapuan kuntakivi. Tällaisen paikan voisi 

merkitä karttaan ja tehdä opastus pai-

kalle. 

Oikealla on sinikvartsikivi näkyvissä, 

alla on sinikvartsilohkare, ja siitä oike-

alle sinikvartsista hiottu korukivi 
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9 ATERIAN VALMISTAMINEN LUONNOSSA LUONNONTUOTTEISTA 

9.1 IHMISESTÄ TULI TULEN MYÖTÄ KAIKKIALLA MENESTYVÄ LIHANSYÖJÄ  

Ihminen on oppinut käyttämään tulta hyväkseen jo yli miljoona vuotta 

sitten. Tulen hallitsemisella on ollut monia koko lajia ja yhteisöjä aut-

tavia tarkoituksia. Eläinperäisen ruoan kypsentämisen tiedetään pa-

rantavan ravinnon sulamista ja hyväksikäyttöä, mikä on johtanut käy-

tettävissä olevien ravintoresurssien paljon aikaisempaa tehokkaam-

paan hyödyntämiseen. Lisäksi tulen äärelle kokoontuneiden yhteisön 

jäsenten sosiaaliset suhteet ovat muuttuneet aikaisempaa tiiviim-

miksi. Tulella on näin ollut varmasti keskeinen osuus siihen, miten 

meistä on tullut ihmisiä. Nimenomaan eläinperäisen ravinnon käyttö 

on kattanut ihmisen energiantarpeen kasvu. Erityisesti isojen aivojen 

kehittymisen on lisännyt energiantarvetta. Ihmisen aivot kuluttavat 

viidenneksen - jopa neljänneksen - ihmisen syömän energian mää-

rästä, vaikka painavat 1 – 2 % ihmisen painosta. Kuvassa oikealla on 

isosta vanhoista kannosta tehty jo pitkään palanut tuli. 

Nykyihminen siis kokee jotakin erityistä istuessaan nuotion lähellä erityisesti illan hämärtyessä. Liek-

kien liikkeet vaikuttavat ”hypnoottisesti” ja liekit säteilevät miellyttävää lämpöä. Tuli on myös toden-

näköisesti suojannut ihmistä petojen hyökkäyksiltä. 

9.2.1 KALA-ATERIA 

On siis hyvin luonnollista valmistaa ateria luonnossa 

eläinperäisistä raaka-aineista, kuten kaloista, linnuis-

ta tai vaikkapa hirvieläimen lihasta. On kuitenkin luon-

nollisen kehityksen tulosta, että nykyaikana ateria val-

mistetaan tarvittavilla nykyaikaisilla välineillä. 

Kala-aterian voi valmistaa helposti nuotiolla aivan ti-

kussa paistaen. Kalaa ei tarvitse suomustaa. Kala kyp-

syy nopeasti ja kaipaa mausteeksi vain ripauksen suo-

laa. Herkullisemman aterian voi valmistaa fileoimalla 

kalat ja paistamalla ne pannulla, jossa on paistinras-

vana voita, joka on vähän prosessoitu luonnontuote. 

Kala valmistuu nopeasti ja on herkullista. Kala-aterian 

aatelia on valmistaa kala loimuttamalla, kuva oikealla. 

Tässä tarvitaan isompia kalafileitä ja hieman enem-

män aikaa. Mausteiksi riittää voi ja suola. 

9.2.2 LIHA-ATERIA 

Hirvieläimen lihan voi paistaa kuumalla pannulla. 

Paisti leikataan ohuiksi, n. 6 - 8 mm paksuiksi siivuiksi. 

Pannulle laitetaan voita ja siivuja paistetaan minuutti kummaltakin puolelta. Mausteeksi ripaus suo-

laa, hiukan katajanmarjaa ja paisti on valmis nautittavaksi. 
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Sisäfileen voi paistaa suoraan tikussa tulen loisteessa. Valmistusaika on muutama minuutti. Maus-

teeksi tarvitaan vain ripaus suolaa ja herkku on valmis nautittavaksi. 

Suomen luonnosta löytyviä mausteita ovat monen muun muassa pihlajan- ja katajanmarja. Molem-

mat ovat suhteellisen voimakasmaksuisia, mutta sopivat hyvin liharuokien mausteiksi. 

9.2.3 JUOMAT 

Juomaksi soveltuvat erilaiset viinit, joita voi myös itse valmistaa, samoin olut. Viinit ovat valtaosin 

puhtaita luonnontuotteita ja ovat olleet käytössä tuhansia vuosia. Hyvä ateria vaatii myös ruokaryy-

pyn, johon sopivat kaikki suomalaiset kirkkaat viinat, erityisesti n:ro 13. Kirkkaat viinat ovat valtaosin 

puhtaita luonnontuotteita ja soveltuvat siten hyvin luonnossa nautittavan aterian juomaksi, harmi 

vain, että niitä ei saa valmistaa itse. 

Jälkiruoaksi voi paistaa vaikkapa lättyjä. Lisukkeena voi käyttää mustikkaa, valokkia (hilla) ja puoluk-

kaa ja tietysti jälkiruokaan kuuluu myös nokipannukahvit jaloine juomineen. 
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9.2.4 RIISTALINTUA 

Fasaanin, vesilinnun ja metsäkanalinnun voi laittaa useilla tavoilla. Luonnossa on helppo val-

mistaa ateria käristyksenä, joka onnis-

tuu myös saman päivän saaliina. Yksi 

urosfasaani ja -teeri sekä heinäsorsa riit-

tävät kahdelle, pyy, teeri- ja fasaanikana 

riittää yhdelle aterioijalle. Ukkometsosta 

riittää hyvin neljälle. Linnunliha ei valmistu 

niin nopeaan, kuin kala, mutta nopeam-

min, kuin hirvieläimen liha. Paistamisen voi 

tehdä siivuina pannulla voissa paistaen tai 

täytettynä padassa. Hienoinen ongelma on 

saada samanpäiväisestä saaliista mureaa. 

Niinpä juhla-aterialle voi tuoda aiemmin 

saaliiksi saatuja lintuja. Kuvassa oikealla on 

kanalintua laitettu käristyksenä, tapa on joutuisa ja tulos maukas. 

9.2.5 REPPUKOKKI SEURUEEN PÄIVÄN TÄYDENTÄJÄNÄ 

Metsästysseurueen kanalintujahdin voi päättää myös siten, että ”reppukokki” valmistaa saaliista ate-

rian. Silloin koko seurue voi valmistautua aterialle yhdessä metsästysretkestä keskustellen. Tähän 

tarvitaan ravintolatilat, jossa on reppukokille sopiva keittiötila ruokasalin puolella. Aterian valmistu-

mista voi jokainen seurata mm. tuoksujen kautta. 

Ammattilaiselle voi seurue toimittaa kaikki tykötarpeet mausteita, sieniä ja marjoja myöten. Kokki 

voi laittaa aterian useammalle ryhmälle samaan aikaan. 
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9.2.6 LIHAA PITKÄN KAAVAN KAUTTA  

Rosvonpaistin valmis-

tus on hidasta, mutta 

palkitsevaa. Valmis-

tus alkaa sillä, että 

kaivetaan hiekkamaa-

han kuoppa, ja vuora-

taan se kivillä, katso 

oikea yläkuva. Siihen 

tehdään isohko nuo-

tio 3 – 4 tunnin ajaksi 

niin, että kivet ovat 

kunnolla kuumia.   

Paistia varataan noin 

300 g ruokailijaa ko-

hti. Paisti maustei-

neen kääritään mo-

ninkertaiseen voipa-

periin, joka kastellaan 

ja lisäksi moninkertai-

seen sanomalehtipa-

periin, joka myös kas-

tellaan kunnolla, kuva 

oikealla. Sitten paisti 

kääritään vielä foli-

oon. Paisti laitetaan 

kuumien kivien väliin 

kuopan pohjalle ja 

peitetään noin 15 cm 

kerroksella hiekkaa. 

Paisti saa muhia kuo-

passa kolme – neljä 

tuntia koosta riippuen. Jos peitehiekka ei kuivu kunnolla, on se merkki tiitä, että lämpö ei riitä. Silloin 

voi päälle tehdä vielä tulet. 

Paisti kaivetaan hiekan seasta folioineen ja papereineen ylös. Siinä tarvitaan joko sepän kädet tai 

hyvät kintaat. Paketti avataan varoen, että hiekkaa ei mene paisteille. Paisti leikataan tukeviin siivui-

hin ja asetetaan tarjolle, katso edellisen kuvan alakuva oikealla, koristeeksi sopivat luonnon antimet. 

9.3 YRITYSTOIMINTAA 

Tässä osassa on kuvattu useita tapahtumia, joita voitaisiin järjestää tapahtumaketjuksi peräkkäisinä 

päivinä. Samoin tässä projektissa on useita muita asioita, joita voitaisiin liittää vaikkapa peräkkäisiin 

päiviin. Useimmat asiat vaativat vastuullista vetäjää, joka voisi luonnollisesti olla yrittäjä. Tapahtumia 

voisi markkinoida osiksi myös muualla tapahtuvissa kuntoutus -tyky yms. päiville. Parhaiten näissä 

asioissa toimii verkostoituneet yritykset.
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10 MELONTA JA SOUTU 

10.1 HISTORIAA 

Ihminen on liikkuessaan joutunut myös ylittämään vesistöjä 

tai kalastaessaan on tullut päästä verkoille tai muille pyydyk-

sille. Ihminen on jopa tuhansia vuosia sitten myös mennyt 

suurille vesille ja merelle. Motiivina lienee ollut löytää jota-

kin uutta. 

Yksittäinen ihminen tai pari on pystynyt liikkumaan yhdestä 

puusta tehdyllä ruuhella. Kuva oikealla. Niitä on Suomen ve-

sistöistä löytynyt jopa tuhansia. Pääraaka-aine on ollut 

mänty, mutta myös kuusta on käytetty. Ruuhta on työnnetty vesistön pohjasta, porkattu, pitkällä sei-

päällä. 

Myöhemmin on alettu käyttää haapaa raaka-aineena, josta myös nimitys haapio on tullut. Haapa lienee 

helpommin taivutettavissa, kuin havupuut. Kun ruuhen 

valmistus on muutettu siten, että veistovaiheessa kes-

keltä ruuhta on poistettu puuta vain vähän ja sitten 

reunoja on taivutettu ulospäin, on syntynyt puun ko-

koon nähden suurempi ruuhi. Katso kuva oikealla. Ku-

vassa on haapion päät sidottu kuusesta tehdyllä siteellä 

aihion halkeamisen estämiseksi taivutusvaiheessa. Ku-

van haapio on valmistettu nykytekniikalla.  

Hyvin vanha vesikulkuvälineen tekomuoto on ol-

lut kiinnittää ohuista puista tai luusta tehtyihin 

kehikkoon vesieläimen, kuten hylkeen, nahka. 

Tässä on sitten tarvittu työkaluja ja sitomistarvik-

keita. Työkalut ovat alkuun olleet kiveä tai luuta 

ja sitomistarvikkeet eläinten jänteitä tai kapeita 

nahan suikaleita. Myös tuohta on käytetty ka-

nootin teossa. Kun suuritöinen kulkuväline on 

tehty, on se tehty pitkäikäiseksi ja lujaksi. 

Kun käytössä ei ole ollut metallisia työkaluja, on 

puun kovertaminen ollut työlästä ja hidasta. Ko-

vertamisessa on käytettykin apuna polttamista. 

Suomesta on löydetty ja saatu talteen lähes kolmesataa haapiota veteen uponneina ja varsin hyvin säi-

lyneinä. Polttamisella on ollut myös merkitystä puun lahoamattomuuteen. Nykyään käytetään paljon 

lämpöpuuta, joka kestää kosteutta yhtä hyvin, kuin painekyllästetty puu. 

Haapiosta on tullut vene, kun sen laitoja on lähdetty korottamaan laudoilla ja vene on varustettu airo-

parilla. 
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Nykyiset kajakit ja kanootit tehdään polyeteenistä, lasikuitu-, hiilikuitu- tai kevlarvahvisteista ja hartsista 

laminoimalla, sekä kumista.  

Pitkä tie on kuljettu nykyaikaan, jolloin 

vesillä liikutaan (omin lihaksin) hyvin 

monenlaisilla välineillä. Melonta ja 

soutu ovat erinomaisia kuntoilulajeja. 

Soudussa voidaankin käyttää hyväksi kaikkia selän ja käsivarsien lihaksia, myös jalkojen lihaksia, mikäli 

veneessä on liikkuva istuin. Meloessa 

käytetään enemmän koko ylävartalon 

ja käsien lihaksia. Kajakkia melotaan 

kaksilapaisella melalla ja kanoottia 

useimmiten yksilapaisella melalla. 

10.2 YLEISTÄ ERI MELONTALAJEISTA 

Melonta on myös kilpailulaji, joista useita on olympialajeina. Suomen melonta- ja soutuliiton sivuilla 

mainitaan allaolevat soutu- ja melontalajit. Liiton tarkoituksena on edistää melontaa ja soutua kilpa- ja 

huippu-urheiluna, ja kunto- ja harrasteliikuntana. 

Yleistä lajitietoa Freestylemelonta Kanoottipoolo Kanoottipujottelu Kanoottipurjehdus 

Koskisyöksy Maratonmelonta Olympialuokkien soutu Puuvenesoutu Ratamelonta Sisä-

soutu Surfski Vammaismelonta- ja soutu SUP-melonta Avokanoottimelonta 

 

Elleivät linkit toimi, mene osoitteeseen: http://www.melontajasoutuliitto.fi/, josta tie-

dot löytyvät. 

Toinen Suomessa toimiva keskusliitto on Suomen kanoottiliitto ry:n (SKaL) tehtävänä on mm. tehdä 

melontaa tunnetuksi ja edistää jäsenseurojensa toimintaa. 

Melonta on yksi liikuntamuodoista, joka on kasvussa. Melonnan aloittaminen on halpaa, sillä uusia ka-

nootteja tai kajakkeja saa alle tuhannella eurolla. Melontaseurat vuokraavat pientä maksua vastaan tai 

lainaavat välineitä. Melontaa voi harrastaa useilla tavoilla. Kun on kyse vedessä liikkumisesta, on turval-

lisuuteen aina kiinnitettävä huomiota.  

10.3 KOSKIMELONTA 

Aksana Kurola kuvaa koskimelontaa seuraavasti 

Koskimelonta sopii uimataitoiselle, terveelle, urheilulliselle ja järkevälle ihmiselle. Mutta erityisen tär-

keää on pitää vedestä elementtinä. Lajin harrastaminen ei vaadi suuria kuohuvia vesiä, sillä pienissä 

könkäissä kuluu helposti parikin tuntia. Ennen suureen koskeen menoa pitää kerätä kokemusta pienistä 

kuohuista, jotta pystyy ottamaan isojen vesien haasteen vastaan turvallisesti. 
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10.3.1 MELONTATEKNIIKKAA 

Kuohuissa kajakki harvoin kulkee suorassa, jonka vuoksi lantion pitää olla liikkuva. Mitä enemmän lanne 

rockaa, sitä varmemmin kajakki myötää vesiä ja pysyy pystyssä. Kallistukset pitää hoitua oikeaan suun-

taan - sisäkaarteen puolelle ja alavirtaan, jotta kajakki ei kumoudu.  

Akanvirrassa vesi virtaa vastakkaiseen suuntaan kuin kosken päävirta. Sen muodostaa usein suuret es-

teet virrassa, kuten kivet tai rantojen muodot. Päävirrasta siirryttäessä akanvirtaan kallistutaan ylävir-

ran puolelle. Lantion liikkeellä vahvistetaan kajakin ohjautuvuutta eli kevennetään melalla ohjattuja 

käännöksiä. Jos nousu ei onnistu, tärkein taito on saada aukkopeite irti ja poistua kajakista silmänrä-

päyksessä ilman henkisiä vammoja. 

Koskessa ei pidä koittaa nousta pystyyn, vaan virrassa uidaan aina selällään jalat edellä ja pinnassa ala-

virtaan päin. Näin vältytään päähän kohdistuvilta iskuilta, vaikka koskessa melotaan aina kypärä päässä. 

Uidessa kajakki täytyy aina ehdottomasti kulkea vierellä tai alapuolella. Perässä tuleva kajakki saattaa 

osua paikalleen juuttuneeseen uimariin ja murskata tämän kallioon, sillä vedellä täytetty kajakki voi 

helposti painaa jopa 500 kiloa. 

10.3.2 KOSKENLUKUA 

Kun veden liike muuttaa suuntaa, sen aiheuttaa joku tekijä, kuten kivi. Vesi saattaa olla sileää tai val-

koista kuohua sen ympärillä. Pahoihin stoppareihin eli honttoihin joutuminen kumoaa hetkessä taidot-

toman melojan. Käytännössä vesi hontoissa on kuin ilmaa ja pudottaa kajakin kuohuvan veden pohjalle. 

Stopparin liikkeet ovat hyvin riuhtovia ja voivat kiskoa jopa olkapään sijoiltaan tai melojan kajakistaan. 

Stoppari on veden nopea syöksyminen alaspäin ja nousu pienen matkan jälkeen ylöspäin. Kun kanootin 

kanssa on stopparin pohjalla, tarvitaan paljon taitoa ja voimaa nousta sieltä pois. Käytännössä stoppa-

rista pois pääsy voi olla mahdotonta ilman kajakista poistumista.  

Este vedessä voi tehdä virranjakajan, esimerkiksi siltojen pylväät ja isot kivet, jolloin veden liike muut-

tuukin päinvastaiseksi. Esimerkiksi kosken laidoilla on näitä akanvirtoja, jotka kaatavat kajakin jopa ta-

saisen näköisellä vedellä, mikäli näitä paikkoja ei osaa lukea. Kun akanvirrat on hahmotettu, varsinainen 

koskimelonta voi alkaa. Sillä ne ovat juuri niitä virtauksia, joita voi käyttää parhaiten hyödykseen liikut-

taessa liikkuvassa vedessä. 

Suomessa harvemmin toisin kuin ulkomailla on vaarana kiilautua veden alla olevien kivien väliin, mutta 

tämäkin uhka on olemassa. Veden varaan jouduttuaan tulee uida kuin liukuisi peffamäessä - jalat yl-

häällä edessä. Tällöin jalat suojaavat kehon tärkeimpiä osia törmäyksiltä.  
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10.3.3 ERI TAPOJA HARRASTAA KOSKIMELONTAA 

Koskimelonnan voi jakaa karkeasti neljään osaan. Yleiskäsitys koskimelonnasta on virtapaikkojen läpi 

laskeminen, joka on lähes väistämätöntä harrastettaessa retkimelontaa joissa. Koskessa voi syöksy las-

kea tai pujotella koskeen merkittyä rataa pitkin, jolloin puhutaan kanoottipujottelusta eli slalomista. 

Freestyle-melontaa harrastetaan pystypyörteissä eli stoppareissa. Esteen takana valkoisena kuohuva 

vesi kertoo aallon päälle muodostuneesta vastakkaisesta virtauksesta, jolloin vesi putoaa voimakkaasti 

ylävirtaan päin. Varsinaisia kilpailulajeja koskimelonnassa on freestyle, slalom ja whitewaterrace eli kos-

kisyöksy. Kaikissa näissä muodoissa elementti on sama, mutta tapa liikkua eri ja tämän vuoksi kulkupe-

lien malli vaihtelee suuresti. Kuitenkin vedessä liikkuessa pätee samat perusteet. 

Creekkausta eli kosken laskua voi harrastaa retkimelonnassa jokia pitkin, kun meloo kosken läpi. Virta-

paikka voi olla helposti läpilaskettavissa sisältäen pari väistettävää kiveä ja kuohuvaa vettä tai äärimmil-

leen vietynä kyseessä voi olla jonkinasteinen vesiputous. Aina ei ole pakko laskea läpi, vaan pahat kön-

käät voi kiertää. 

Slalom eli koskipujottelu on alppihiihtäjien kehittämä kesälaji. Ranskan Alpeilta alkunsa saanut kanoot-

tislalom on ollut olympialaji vuodesta 1972. Slalomissa kosket lasketaan alas keppejä kiertäen kuten 

alppihiihdossa. Pujottelu on ylivoimaisesti paras tapa oppia koskimelonnan oikea perustekniikka ja ka-

jakin hallinta. Sen jälkeen on helppo siirtyä harrastamaan mitä tahansa melontaa. 

Koskisyöksy eli WWR on tarkoitus tulla koski noin viiden kilometrin joki- ja koskiosuuksia alas mahdolli-

simman nopeasti pystyssä. Laji vaatii hyvää koskenlukutaitoa, kestävyyttä ja hurjapäisyyttä.  

Freestyle-melonta on koskimelonnan uusimpia muotoja. Freestyle on leikkiä kosken stopparissa, aal-

loissa ja virtojen rajapinnoissa samaan tyylin kuin lumilautailu paipissa. Tarkoitus on tehdä mahdollisim-

man näyttäviä ja teknisesti vaikeita liikkeitä. Laji vaatii voimaa ja taitoa. 

10.4 KOSKILUOKITUKSET 

Suomessa noudatetaan kansainvälistä koskiluokitusta.  

10.4.1 KOSKILUOKAT 

Kosket luokitellaan kuuteen vaikeusluokkaan (I…VI) ja mahdottomaan (X). Jo I luokassakin täytyy muis-

taa, että koskessa on aina tietty perusvaarallisuus. Erämaassa, jossa avun saaminen on vaikeaa pitkän 

matkan takia, kannattaa jokaisen kosken luokkaa korottaa yhdellä, ennenkuin päättää sen laskemi-

sesta. 

10.4.1.1 LUOKKA I: HELPPO 

Reitti on leveä ja näkyy kanootista hyvin. Helppoja esteitä ja pientä aallokkoa. Eskimon teko ei ole vaa-

rallista, eikä uiminen. Sopii aloittelijoille, eikä vaadi koskikalustoa. Valtaosa Suomen koskista. 

 

10.4.1.2 LUOKKA II: VAIKEAHKO 

Reitti on leveä, mutta katoaa välillä näkyvistä, joten kokemattomien on hyvä suorittaa tiedustelu ran-

nalta. Aallokkoa ja pieniä stoppareita ja könkäitä, mutta helposti melottavissa. Akanvirtoja. Eskimo 

yleensä helppo, eikä uiminenkaan aiheuta kuin mustelmia. 
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10.4.1.3 LUOKKA III: VAIKEA  

Reitti ei näy kunnolla meloessa, joten tiedustelu rannalta on tarpeen. Reitti on mutkikas ja vaatii tai-

toa. Aallokko on korkeaa ja kaatuu avokanoottiin sisälle, joten on käytettävä ilmapusseja. Retkikaja-

killa ei oikein pärjää, täytyisi olla koskikajakki, etenkin stoppareissa ja akanvirroissa.  Uiminen ei vielä 

vaarallista, ja pelastaminen on helppoa. Tosin pelastuspartiot kannattaa järjestää etukäteen. Ei sovi 

kokemattomille. 

10.4.1.4 LUOKAT IV...VI: KOKENEILLE 

 Näissä luokissa on yhä kiristyviä vaatimuksia kokeneille melojille. Melominen vaatii vakavaa asianhar-

rastusta ja erikoiskalustoa. 

10.4.1.5 LUOKITTELEMATTOMAT KOSKET  

Virtaavissa vesissä on runsaasti luokittelemattomia virtapaikkoja. Se ei tarkoita sitä, etteivätkö ne voisi 

aiheuttaa vaaratilanteita. Tyypillisiä luokittelemattomia kohtia ovat pienet kosket, pyörteet, nivat ja 

sahit. Varsinkin voimakkaasti virtaavissa vesissä voimakkaat pyörteet ovat aiheuttaneet monen kanoo-

tin kaatumisen. Mela menee pyörteen voimasta arvaamatta kanootin alle tai tasapaino muuten hor-

juu kanootin äkillisesti kääntyessä pyörteen voimasta. 

10.4.2 LUOKITTAMISEN PERIAATTEITA 

Koski luokitellaan jokea alaspäin mahdollisimman turvallista ja helppoa reittiä pitkin. Kosken luokka 

ilmoitetaan aina reitin pahimman kohdan mukaisesti. 

Sanallisessa selvityksessä kerrotaan myös muista tekijöistä kuten padoista, silloista ja vaijereista. Yksit-

täisiä, usein keinotekoisia vaarapaikkoja merkitään yhdestä kolmeen huutomerkillä. Huutomerkit ilmai-

sevat vaaraan joutumisen todennäköisyyttä ja seurausten vakavuutta: 

!    vaarallinen paikka 

!!   epäonnistumisen riski ja seuraukset on kaikkien otettava hyvin vakavasti 

!!!  hengenvaarallinen paikka, vaaratilanteen välttäminen on huippumelojallekin hyvin vaikeaa 

10.4.4 MELOJAN TAITOKOKEET, HARJOITTELU JA TURVALLISUUS 

Myös melojille itselleen järjestetään melontataitokokeita. Niihin osallistuminen tai niiden seuraaminen 

antaa kuvan taitovaatimuksista. Suoritukset ovat välttämättömiä, mikäli aikoo toimia oppaana melon-

taretkellä. Usein myös vaaditaan tietty määrä kokemusta erilaisissa kohteissa melomisesta, tyypillisesti 

vaatimus on satoja kilometrejä melontaa.  

Harjoittelu, myös sisätiloissa, kuuluu jokaisen melonnan aloittajan toimintaan. Ehdottoman välttämät-

tömiä ovat turvavarusteet.  

Melonta sopii hyvin kesäisiin Laurilanpuiston tapahtumiin. Jokeen voitaisiin rakentaa keinotekoinen 

koski alkaen joen veden pinnasta ja nousten rantatöyrästä pitkin ylöspäin 5 – 7 m. Koskeen tehtäisiin 

luontaista koskea vastaavia elementtejä, että vesi kiertelee ja kaartelee ja väliin putoaa jyrkemmin. 

Vettä tarvittaisiin 0,5 – 1 m3/s ja tehontarve olisi 60 -70 kW, elin sähkönkulutus olis 7 – 8 €/h. 
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10.5 KILPAMELONTA 

Soutu- ja melontaliiton kuvauksessa on useita erilaisia melontalajeja. Miltei kaikissa lajeissa järjestetään 

kilpailuja taidossa tai nopeudessa. Kilpailuja järjestetään paikallistasolta aina kansainväliselle ja olym-

piatasolle saakka. Kilpailut sopivat luontevasti harrastusseuran järjestettäväksi.  

10.6 SOUTU  

Soutu lienee sen verran tuttu laji lähes jokaiselle, että sitä ei ole tarpeen esitellä sen enempää. Soutu-

veneellä on helppo käydä tarkastamassa kalanpyydykset tai mennä jahdissa passiin. Soutuveneestä on 

myös helppo harrastaa heittokalastusta. Soutuveneen voi varustaa kokoon sopivalla perämoottorilla ja 

niin on helppo edetä pidempiäkin taipaleita 

10.7 SUPPAUS 

Suppaus on uusi laji veden päällä liikkumiseen. Siinä seis-

tään lainelaudan tapaisella laitteella ja melotaan. Voisi aja-

tella, että suppaus on sukua menneitten aikojen sestomi-

selle, jota harrastivat tukkilaiset. Siinä riittävän suuren pu-

kin päällä seisten edettiin keksipuulla vettä meloen. Laji 

vaati hyvää tasapainoa ja lisäksi tukki pyöri hyvin helposti, 

jota piti hillitä jaloin, johon tarvittava voima otettiin lyö-

mällä keksillä veteen. Tämän päivän sukulaisia suppaukselle 

ovat lainelautailu ja purjelautailu. 

10.8 KOSKENLASKU KUMIVENEELLÄ 

Melko hurjalta tuntuvia elämyksiä voi hankkia laskemalla joukolla koskea kumiveneellä. Tätä varten tar-

vitaan lujatekoinen kumivene ja paljon osaamista, sekä hyvää kosken tuntemusta. Tähän soveltuvat 

kosket, joiden päälle pääsee hyvästä laiturista. Esimerkiksi Hourunkosken ja Mäkelänkosken voimalai-

tospatojen tulvaluukut ovat auki lumien sulaessa. Jos taitoa ja rohkeutta löytyy, voi laskun aloittaa tul-

valuukuista. Sen jälkeen molemmissa koskissa on puolisen kilometriä pitkä voimakasvirtainen ja -kuo-

huinen koski. 

 

Jäljempänä on kuvaus Lapuanjoen keskiosan koskiosuuksista. Koskenlasku kumiveneellä sopii kaikkiin 

osuuksiin. 
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10.9 RETKIMELONTA 

Retkimelonnasta Lapuanjoessa on tehty kaksikin raporttia (katso lähteet). Toisessa on melottu koko 

Lapuanjoki ja toisessa Kuortaneenjärvestä alkaen mereen. Maisemallisesti hyvä joen suvanto-osuuksia 

on väli Tiistenjoelta Haapakoskelle. Välillä on pieni niskakoski, joka lienee kohtuudella melottavissa ret-

kikanootilla läpi Pituutta reitillä on noin 8 km ja reitti kulkee pääosin viljelyslakeuden läpi, jossa on muu-

tama maatilakeskus. Toinen suvantojakso on Hourunkoksen alapuolelta Lankilankoskelle, pituus on 

noin 4 km. Maisemat ovat samantapaisia, kuin ovat edellisessäkin taipaleessa. 

Lapuan keskustassa on melottavissa Vanhan Paukun kulttuurikeskuksen laiturista Poutun pohjapadolle. 

Reitin pituus on noin 4,5 km. Reitillä näkee lähes koko Lapuan keskustan jolta katsottuna, Lapuan his-

toriaa on kirjoitettu joelta näkyvissä taloissa, maisema on muutoinkin näkemisen arvoinen. 

Nurmonjoki laskee Lapuanjokeen Lapuan keskustassa. Nurmonjokea voi meloa vastavirtaan useamman 

kilometrin, joskin siinä on kaksi matalaa pohjapatoa. Reitti on näkemisen arvoinen. Reitiltä voi poiketa 

myös Matkailupuutarhaan, joka on todella näkemisen arvoinen. 

Poutun pohjapadon jälkeen voi meloa myötävirtaan n. 30 km Alahärmään saakka. Alahärmään melot-

taessa on useita taukopaikkoja, ja esimerkiksi Power Parkin sillan vieressä on rantautumispaikka. Ala-

härmässä on tarjolla mm. savusauna Leila ja Risto Riihimäellä. Melontapalveluja on Alahärmässä tarjolla 

Kauko Huhtaluhdalla. 

Alajoen osuudella on joessa penkereet, n. 17 km, joiden yli ei näe. Toki kanootista voi nousta esimerkiksi 

Löyhingin pumppaamolla, jossa on myös maisematorni ja taukopaikka. Matkaa kohteeseen on noin 9 

km. 

Jokialueelle tulisi lisätä ”tienviittoja”, josta löytyvät joen läheisyydessä olevat palvelut ja kaupat. Tien-

viitat tulisi laittaa siten, että ne näkyvät melojille. 

10.10 LAPUANJOEN KESKIOSAN KOSKET 

Lapuanjoen keskiosa tarjoaa runsaasti koskimelon-

tamahdollisuuksia. Koskijaksoja on Lapuan keskus-

tan ja Kuortaneen rajan välissä yhteensä noin 6 km 

ja putouskorkeutta on noin 50 m. Joen kaksi voima-

laitospatoa pitävät joen luonnonuomat kesäaikoina 

lähes kuivillaan, mutta muut kosket tarjoavat läpi 

kesän melontamahdollisuuksia. 

10.10.1 LAKALUOMAN KOSKIOSUUDET 

Koskiosuus alkaa maantiesillan vierestä osoitteessa 

Karantie 260, Lapua. Paikalla on myös laavu ja tu-

lentekopaikka. Koskiosuuden pituus on yhteensä 

2,9 km ja putouskorkeus on noin 14 m. Välillä on 

Myllykosken pato, joka on kuitenkin aina auki, 

koska myllyä ei käytetä. Koskiosuus päättyy Laka-

luoman koulun rantaan, jonne osoite on Maijantie 

3, Lapua. 

Lähtöpaikka on oikealla alhaalla olevan punaisen ympyrän kohdalla ja osuus päättyy vasemmalla yl-

häällä olevan punaisen ympyrän kohdalla.  
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10.10.2 TIISTENJOEN KOSKET 

Tiistenjoen koskiosuus alkaa Mäkelänkosken voimalaitospadolta osoitteesta Lemmenkuja 100, Lapua. 

Pituutta osuudella on noin 2,1 km ja putouskorkeutta on noin 16 m, jos lähtee liikkeelle padon yläpuo-

lelta ja 12,5 m, jos lähtee padon alapuoleta. Mäkelänkoskea on perattu puunuittoa varten. 

Kesäaikaan kosken vesi on 

vähissä, mikäli voimalaitos 

on käynnissä. 

Reitin puolivälin paikkeilla 

on nousupaikka, laavu ja tu-

lentekopaikka. oikealla ole-

vassa kuvassa keltaisen ym-

pyrän kohdalla. 

Osuus päättyy Tiistenjoen kirkon rantaan osoitteeseen Pappilantie 25, Lapua. Kuva oikealla. Paikalla on 

laavu ja tulentekopaikka. 

10.10.3 LIUHTARIN KOSKIOSUUS 

Liuhtarin koskiosuudelle on kaksi lähtöpaikkaa, paikka 1 on Tampparinkosken yläpuolella matonpesu-

paikalla osoitteessa Tampparinkoskentie 15, Lapua, ja paikka 2 on Lankilankosken yläpuolella osoit-

teessa Lankilantie 90, Lapua. Osuus päättyy lähelle Lapuan keskustaa, jossa on veneenlaskupaikka. Ajo-

ohje viimeksi mainitulle veneenlaskupaikalle: aja Vanhanpaukuntietä ja käänny Koskisuvannon tielle ja 

siitä lähes heti rantaan, jossa on veneenlaskupaikka. Ykköspaikasta lähdettäessä pituutta on 1,8 km ja 

putouskorkeutta noin 8 m m, kakkospaikalta lähdettäessä pituutta tulee 2,9 km ja putouskorkeutta on 

11 m. 

Lähtöpaikan 1 kohdalla on joen rannassa matkailupuutarha. Lankilankosken lähtöpaikan (2) vieressä on 

kahvila Annalan Villa Cafe & Shop ja tehdasmiljöö Annalan kutomo.  

(HUOM tässä esitettyjä nousu ja laskupaikkojen käyttöä ei ole sovittu) 

Liuhtarin ja Lankilan-

kosken lähtöpaikat 1 

ja 2 ja laskun päätty-

mispaikka (vasem-

malla ylhäällä). 
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10.10.4 MUUT LAPUANJOEN KESKIOSAN KOSKET 

Hourunkoski sijaitsee Haapakoskella osoitteessa Hourunkoskentie 60, Lapua. Koskessa on voimalaitos. 

Koski on vähäsateisina aikoina vähävetinen, jos voimala on käynnissä. Koskea ei ole perattu Mäkelän-

kosken tavoin. Kevättulvien aikana voimalapadon isot neulaluukut ovat yleensä auki. Jos taitoa riittää, 

voi koskenlaskun aloittaa padon yläpuolelta. Heti luukuista laskun jälkeen on iso stoppari ja aallokko on 

korkeaa alkumatkasta. Kosken pituus on noin 0,5 km ja putouskorkeus noin 7,5 m. Vedestä pääsee ran-

nalle parhaiten noin puolen kilometrin päässä koskesta olevan Karhunsillan rannassa. 

10.11 VETEEN MENO- JA NOUSUPAIKAT  

Koskissa ei ole erikseen rakennettuja kanoottiin meno- tai poistumispaikkoja. Monin paikoin rannoille 

kyllä pääsee. Kuitenkin koskiin meno vaatii rantapaikan, jossa veteen meno on turvallista. Allakuvatut 

betoniportaat soveltuvat kovavirtaiseen koskeen paremmin, kuin kelluvat laiturit. 

Melonnan aloitus sujuu parhaiten asianmukaiselta laiturilta. Joen veden pinnan vaihtelu on suurta, josta 

johtuen laituri olisi syytä rakentaa seuraavalla sivulla olevan periaatteen mukaan. 

Laiturin kelluvan osan tulisi olla vähintään 2 x 2 m ja kantavuus vähintään 300 kg (kantavan osan tilavuus 

300 l) mutta mieluummin suurempia. Rampin pituus täytyy tehdä rannan mukaan. Laituri on siirrettävä 

rannalle talvikaudeksi niin kauaksi vedestä, että keväiset tulvavedet ja jäät eivät vie laituria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betoniportaat veteen on hyvä jokeen menopaikka, halpa ja luja, eikä tarvitse siirrellä jäiden takia. 
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10.12 MELONTAAN LIITTYVÄÄ YRITYSTOIMINTAA 

10.12.1 YLEISTÄ TOIMINNAN ALOITTAMISESTA 

Vesillä liikkuminen tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia erilaisille yrityksille. Tällaisia ovat välineiden vuok-

raus, käyttökoulutus ja tietysti laitteiden ja varusteiden myynti. Harrastajamäärät ovat kasvussa, ja 

esim. Seinäjoella toimiva Koskihäjyt eivät voi ottaa mukaan toimintaan kaikkia halukkaita, koska he ha-

luavat tarjota hyvän vastaanoton ja koulutuksen uusille harrastajille. Kurssit yleensäkin, jossa opetellaan 

melomisen perustaitoja ja turvallista melontaa, ovat erittäin tärkeitä. Kursseja on hyvä järjestää myös 

uimahalleissa, joissa opettajan toiminta on helppoa. 

Melontakauden voi aloittaa, kun joesta ovat jäät lähteneet ja meloa voi aina jäiden tuloon saakka. Aikaa 

on vuosittain noin seitsemän - kahdeksan kuukautta.  

Koskenlasku kumiveneellä tarjoaa intensiivisiä jaksoja keväästä pitkälle kesään. Myös syksyisinkin tar-

joutuu yleensä pitkiä aikoja koskenlaskuun. Kesän kuivimpina aikoina kosket saattavat olla liian vähäve-

tisiä jonkin aikaa. Koskenlasku kumiveneellä vaatii toimiakseen yrittäjän, joka hankkii tarvittavat taidot 

ja luvat koskenlaskuun. Koskissa, joissa kumivenelaskua on, on hinta tyypillisesti 10 – 20 €/tunti/henkilö. 

Retket kestävät yleensä muutaman tunnin sisältäen tarjoilua ja kuljetuksia. Kumiveneeseen otetaan 

tyypillisesti 5 – 10 henkilöä kerrallaan. Lapuanjoen keskiosalle voi tarjota usean kosken laskua peräk-

käin, jolloin suvantovaiheet ajetaan perämoottorilla.  

Veneessä olijat osallistuvat aktiivisesti veneen kuljettamiseen melomalla. Alkuinvestointi on kohtalaisen 

suuri veneen, kuljetuskaluston (auto + traileri) ja henkilökohtaisten suojavarusteiden hankinnassa jne. 

Kyse on palveluntuotannosta, joille on tilausta. Todennäköisesti palvelulle on suuruusluokkaa tuhat 

henkilölaskua vuodessa. Koskenlasku sopii hyvin yhden päivän toiminnaksi erilaisille ryhmille, joilla on 

esimerkiksi viiden päivän tapahtuma Etelä-Pohjanmaalla. 

Osa tässä esitellyistä lajeista sopii erinomaisesti Lapualla järjestettävään viikkotapahtumaan Laurilan-

puistossa, tällaisia lajeja ovat kanootti/kajakki melonta ja suppaus. Tässä ei ole esitelty kaljakelluntaa, 

joka sekin on leviämässä maailmalla. 

10.10.2 TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN JA RAHOITUS 

Melonta on varsin vaativa harrastus. Erityisesti tulee huolehtia turvallisuudesta, koska veden varassa 

tapahtuvat haverit ovat helposti hengenvaarallisia. Toiminnan alkaessa on välttämätöntä, että mukana 

on osaavia ja kokeneita melojia. Siksi toiminnan perustamisvaiheessa tulee olla tiedossa henkilöt, jotka 

sitoutuvat toimintaan. Esimerkiksi Koskihäjyt ry:n toiminnan laajentaminen Lapualle olisi erinomainen 

vaihtoehto osaamisen tuojana. Heilläkin on kuitenkin rajalliset resurssit ja monta hanketta vireillä. Toi-

saalta Suomessa toimii melontaseuroja, jotka ovat kirjanneet koko Suomen toiminta-alueekseen. Vir-

kiän oma melontajaosto saattaisi olla tarpeen paikalliseksi toimijaksi, melonnassahan on kyse hyvin mo-

nipuolisesta kuntoilu- ja urheilulajista. 

10.11 LÄHTEET 
Pekka Tyllilä, 2016, Melontaopas 

Anssi Orrenmaa, 2016 Hirvijärvi-Varpulan erämaavaellusreitin melontakartoitus. 

Kimmo Karjalainen, 1989, Raportti melontareitistä Lapuanjoelle 

Metsähallitus, http://www.luontoon.fi/melonta 
Suomen melonta- ja soutuliitto ry, http://www.melontajasoutuliitto.fi/ 
Wikipedia, https://fi.wikipedia.org/wiki/Melonta 
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Vapaa-ajankalastaja: http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/laatuapajat/?svk=479 
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11 OPISKELU LUONNOSSA 

11.1 TOISENLAINEN YMPÄRISTÖ 

Luonnossa voi opiskella kaikkia luonnontieteisiin liittyviä ai-

neita. Luonnossa opiskelu muodostaa täysin toisenlaisen 

opiskeluympäristön ja se voi olla tehokas erityistoimia vaati-

vien oppilaiden kanssa. Toisaalta luonto-opiskelun järjestä-

minen on merkittävästi suuritöisempää, kuin on perinteisen 

luokkaopetuksen järjestäminen. Oppilaiden kuljettaminen ja 

turvallisuudesta huolehtiminen ovat oma osansa ongelmaa. 

Myös ruokahuolto vaatii oman järjestelynsä. Myös koulun-

käyntiavustajaa tarvitsevat oppilaat ja heidän välineensä tu-

lee huomioida alusta saakka. 

Opiskelu luonnossa on kuitenkin palkitsevaa; arkirutiinit kat-

keavat, opetettavat asiat voi liittää luonnossa nähtäviin asioi-

hin, ei tarvitse kuviin nojautua.  

11.2 LEIRIKOULU 

Koululaiset ja heidän vanhempansa järjestävät leirikouluja 

jopa ulkomaille. Leirikoulujaksot kestävät tyypillisesti viikon, jopa kaksi. Opiskelijoiden kokemukset ovat 

valtaosin erittäin myönteisiä ja leirikouluista riittää pitkään puhuttavaa. 

Mutta miksi mennä merta edemmäksi kalaan. Lapuan luonto, kuten Simpsiö ja Alajoki, tarjoavat run-

saasti mahdollisuuksia, samoin Lapuanjoki. Myös esimerkiksi Hirvijärven leirikeskus (kaupungin) tarjoaa 

myös mahdollisuuden yöpyä, samoin Simpsiöllä on runsaasti majoitustilaa, esimerkiksi suunnistajien 

uusi tila, jossa voi majoittua kokonainen luokka ja tila on vuokrattavissa. Myös mökkimajoitus tai hotelli 

Simpsiöllä on mahdollinen, mutta kustannustaso nousee korkealle. Lisäksi oppilaiden sijoittaminen eri 

rakennuksiin tuo valvontaongelmia. 

11.3 OPISKELTAVAT AINEET 

Luonnossa voi opiskella lähes mitä tahansa luonnontieteiden alueelle kuuluvia asioita, kuten maantie-

toa, geologiaa, maa- ja metsätaloutta, ympäristöoppia, biologiaa, metsästystä ja kalastusta, liikuntaa 

jne. Myös fysiikan ja kemian opiskeluun löytyy runsaasti mahdollisuuksia. Toki taso riippuu sitten opis-

kelijoiden iästä. 

Lapua tarjoaa jo nyt runsaasti liikuntamahdollisuuksia ja samalla mahdollisuuden tutustua luontoon. 

Niihin tutustuminen voisi johdattaa pidempiaikaiseen liikuntatottumukseen ja tapaan elää luonnossa 

luontoa tutkien. 

Lapuan leirikoulumahdollisuuksia voi markkinoida myös Lapuan ulkopuolelle. Täällä voisi järjestää ret-

keily- maastopyöräily-, melonta-, metsästys-, kalastus-- jne painotteisia leirikouluviikkoja. 

11.4 TARKEMMIN JÄRJESTELYISTÄ 

Luontomatkailun alkusivulla todetaan, että luontomatkailun toteuttaminen tavalliseen matkailuun ver-

rattuna vaatii kaksinkertaisen työpanoksen. Tämä lienee oikea arvio myös opetuksen järjestämiseen 

luonnossa.  
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Järjestely ei todennäköisesti onnistu opettajan toimesta ainakaan, jos Lapualle tullaan etäämmältä. Sen-

sijaan järjestely toimisi mainiosti muutoinkin kyseisellä sektorilla yritystoimintaa harjoittavan yrittäjän 

järjestämänä. Tällöin opettajan tehtävänä olisi huolehtia varsinaisesta opetuksesta ja sen suunnitte-

lusta. 

11.4.1 HARRASTAJAT APUUN 

Lapualta löytyy lähes minkä alueen harrastajia tahansa, nuo-

rempia ja vanhempia. On todennäköistä, että harrastajat oli-

sivat käytettävissä eri aktiviteeteissa kertomassa ja opasta-

massa harrastukseen liittyvistä asioista. Tällaisen tarpeen ole-

massaolosta on hyvä tiedottaa ajoissa harrastajille. 

11.4.2 OPPILAIDEN KULJETUS 

Myös oppilaiden kuljetus tulisi järjestää esimerkiksi sellaisten 

yrittäjien toimesta, jotka hoitavat muutoinkin oppilaskulje-

tuksia. Aterian valmistaminen tulisi järjestää ilmeisesti ensisi-

jaisesti muutoinkin kouluruokaa valmistavien toimesta. Ateri-

ointi voisi sitten tapahtua joko majapaikassa tai luonnossa 

vaikkapa laavulla nuotiotulien äärellä. 

11.4.3 VÄLINEET 

Kun opiskelussa liikutaan maastossa esimerkiksi polkupyö-

rällä, tulisi polkupyöriä olla tarjolla, tai jos mennään melo-

maan, tarvittaisiin kanootteja tai kajakkeja. Mikäli Poutun 

koululle rakennetaan Alajokikeskus ja siellä olisi tarjolla muu-

toinkin näitä välineitä, olisi varusteiden nouto sieltä luonte-

vaa. Samoin näissä liikkumistavoissa tarvittavat suojavälineet, kuten kypärät ja liivit. Myös esimerkiksi 

vaeltamisessa tarvittavat varusteet, kuten maastoon soveltuvat kengät, tulisi olla tarjolla. 
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12 PATIKOINTI, VAELLUS, HIIHTO, MAASTO- JA MAISEMAPYÖRÄILY, RATSASTUS, 

SELVIYTYMINEN LUONNOSSA 

Jalkaisin kulkeminen on ollut todella pitkään ihmisen ainut liikkumistapa paikasta toiseen. Eniten käy-

tetyt polut ovat muodostuneet maastossa selvästi näkyviksi reiteiksi. Hevosaikana on kuljettu ratsain ja 

myöhemmin hevosen vetämiä kärryjä, kiesejä tai lohnaa, käyttäen. Kristinuskon saavuttua Suomeen 

rakennettiin kirkkoja, mutta Etelä-Pohjanmaalla on ollut pitkään ainut kirkko Isonkyrön vanha kivikirkko 

(rakennettu 1300 -luvulla). Kansalaisilla on ollut velvollisuus käydä kirkossa ja siellä on kuljettu kävellen 

jopa sadan kilometrin päästä. Tällainen polku on ollut Simpsiöltä Karhunmäkeen vievä polku. Tämän 

polun paikka Lapuan ylikylässä tunnetaan edelleen kirkkotienä, jonka ainakin paikalliset metsästäjät 

tuntevat. Ylikylässä kirkkotien paikalla on nykyään metsäautotie.  

12.1 SIMPSIÖN REITIT JA VARUSTEET 

Simpsiöllä on valmiita sekä kartalle piirrettyjä, että maastoon merkittyjä reittejä, joista kaksi kulkee suo-

jelualueen kautta ja jossa on useita luontokohteita opastustauluineen. Lisäksi Simpsiöltä menee Kar-

hunmäkeen merkitty reitti, niinsanottu Tohninpolku, jota pitkin kerrotaan töysäläisen Tohnin äijän kan-

taneen Simpsiöltä ison kiven Isonkyrön kirkkoa varten. Kiven paikka tunnetaan kivikirkon seinässä. 

Simpsiö on varsin perusteellisesti kuvattu erilaisissa aineistoissa, joten siitä ei tässä ole tarve tehdä lisä-

kuvauksia.  

Alla on kartta Simpsiön luontopoluista ja muista reiteistä.  
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12.2 ERILAISTEN REITISTÖJEN SUUNNITTELU YLEENSÄ 

Eri tarkoituksiin suunnitellut reitit on syytä toteuttaa, luokitella ja dokumentoida riittävän tarkasti. Tyy-

pillisesti tarvitaan myös useampaa kieltä reittien kuvauksissa. Oleellinen tekijä reitin suunnittelussa on 

reitin korkeuserot, muu maaston vaativuus kuten ahtaus ja pinnanlaatu. Lisäksi erikseen on suunnitel-

tava reitit henkilöille, joilla on jokin liikuntarajoite. 

Reittien luokitus ja kunto on määritelty pitkälle alla olevassa linkistä löyhtyvässä aineistossa:  

http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/kesaaktiviteetit-outdoors-finland/tuotesuositukset/  

Esimerkiksi Outdoors Finlandin si-

vuilta löytyvässä suunnitteluoppaas-

sa on kuvattu huomioitavat seikat 

varsin yksityiskohtaisesti. Esillä on 

myös sektorin yrittäjyys ja verkostoi-

tuminen. Oikealla on vaelluksen tuo-

tesuositukset. Suosituksia ylläpitää 

Suomen Latu ry. 

http://www.outdoorsfinland.fi/wp-

content/uploads/2014/06/Retkeily-

matkailun-suunnitteluopas.pdf 

Tässä osiossa esitellyt aktiviteetit 

ovat hyvinkin liikuntapainotteisia. 

Kun reittien suunnittelu on saatu val-

miiksi, lienee luonnollisinta, että rei-

tit toteuttaa muustakin liikunnasta 

vastaava taho ylläpitoa unohtamat-

ta. 

Erityisen tärkeää on, että reitit luokitellaan virallisesti ja asianmukaisesti. 

12.3 PATIKOINTI JA VAELLUS 

Patikointi on kävellen luonnossa tapahtuvaa toimintaa. Vaellus on tyypillisesti pidempikestoista omin 

lihaksin tapahtuvaa liikkumista (kirjoittajan mielipide). Vaellettaessa kaikki tarpeellinen kannetaan mu-

kana ruokaa ja yöpymistä myöten. Toki metsästys ja kalastus vähentävät kantamisen tarvetta. Kävellen 

liikuttaessa oleellista on hyvin jalassa istuvat ja maastoon sopivat jalkineet. Jalkaisin liikkuminen on lä-

hes äänetöntä, ja melko hidasta, joten luonnon tarkkailu on helppoa. Jalkaisin liikkuminen luonnossa 

kuluttaa energiaa selvästi enemmän, kuin tavallisen elämän ns. arkiliikkuminen. Eväitä tarvitaan mu-

kaan ja myös vettä, ellei reitin varrella ole tiedossa olevia paikkoja juomaveden saantiin. Luonnossa 

olevaa vettä voi useimmiten juoda ilman ongelmia, vaikka vesi ei aivan kristallin kirkasta olisikaan. 

Jalkaisin liikkuminen on erinomainen liikunta- ja kuntoilumuoto. Tyypillisesti syke pysyy sellaisella ta-

solla, että elimistön energiavarat riittävät pitkään. Jalkaisin liikkuminen on myös hyvä laihdutuskeino, 

kunhan muistaa, että liikunnan pitää olla pitkäkestoista. Lisää tehoa jalkaisin liikkumiseen saa ottamalla 

sauvat mukaan ja antamalla myös käsien osallistua liikkumiseen. 



79 

 

Osa jalkaisin liikkumisen nautinnosta syntyy luonnossa aterioidessa. Oma huvinsa on keittää nokipan-

nukahvit ja nautiskella tulen ääressä eväitä. Perisuomalaista on myös paistaa nuotiolla makkarat ja nau-

tiskella ne kuumina. Makkarasta saa todella herkullista, kun sen kuumentaa tulen loisteella niin, että 

makkara ei ole liekkien tai savun sisällä. Näin makkara ei nokeennu, vaan paahtuu pinnaltaan. Hiukan 

työläämpi ateria syntyy kalasta. Jos jaksaa metsään kantaa isomman lohifileen ja valmistaa sen tulen 

loimussa, on tulos kulinaristillekin huippuateria. 

Simpsiön hiihtoreitit ovat erinomaisessa kunnossa, laadultaan niin sunnuntaihiihtäjälle, kuin kilpahiih-

täjällekin sopivia. Tässä projektissa suunnitelluista reiteistä osaa voi käyttää myös perinteiseen maasto-

hiihtoon. Reiteillä on kuitenkin tieosuuksia, joissa suksia joutuu kantamaan. 

12.4 MAASTO- JA MAISEMAPYÖRÄILY 

12.4.1 MAASTOPYÖRÄILY 

Maastopyöräily on lähtöisin 1970-luvulta Yhdysvalloista, Kalifornian osavaltiosta, ja se rantautui Suo-

meen 1980-luvun loppupuolella. Aluksi maastopyöräily oli vuoripoluilla ajelua itse rakennetuin pyörin, 

mutta ajan kuluessa se on kehittynyt lajiksi, jota harrastetaan mitä moninaisimmilla alustoilla ja väli-

neillä. Tämän on mahdollistanut pyörien tekninen kehitys ja lajin jakautuminen useampaan eri alalajiin. 

Maastopyöräily nauttiikin nousevasta suosiosta ympäri maailman. (Suomen Latu 2015.) 

12.4.1.1 PYÖRÄT JA VARUSTEET 

Nykyään erilaisia pyöriä on olemassa useita niin rengaskoon, jousituksen kuin runkomateriaalin puo-

lesta. Oman pyörän hankinnassa ratkaiseva tekijä onkin käyttötarkoitus eli maastot ja ajamisen luonne. 

Helposti ajettaville metsäpoluille isompirenkainen ja jäykkäperäinen pyörä on hyvä valinta, kun taas 

endurotyyppinen teknisempi ajaminen on mukavampaa täysjoustoisella pyörällä.  

12.4.1.2 MAASTOPYÖRÄILYN ALALAJIT 

Tyypillisesti perinteisellä maastopyöräilyllä täällä Suomessa tarkoitetaan cross country (XC) –tyyppistä 

polkuajoa. XC:ssä ajetaan vaihtelevan kokoisia metsäpolkuja ylä- ja alamäkineen teknisesti helpoissa 

maastoissa. Lajissa järjestetään erilaisia kilpailuja, joiden pituus vaihtelee maratonmatkoista sprinttei-

hin: (Suomen Latu 2015.) 

XCM on yhteislähdöllä helpohkoilla reiteillä ajettava maratonkilpailu. Esimerkiksi Suomen Marathon 

Cupissa täysmaraton on n. 60 kilometriä. Joissain kilpailuissa saattaa olla tarjolla ultrapitkiäkin matkoja, 

kuten Tahko MTB-tapahtumassa, jossa pisin matka on 180 kilometriä. (Maastopyöräily 2015.) 

XCO (XC Olympic) on yhteislähtönä ajettava kilpailumuoto, jossa ajetaan muutaman kilometrin pituista 

kierrosta useampaan kertaan. Laji on maastopyöräilyn virallinen olympialaji, mistä nimi XCO tulee. 

(Maastopyöräily 2015.) 

XCE (XC Eliminator) on laji, jossa ajetaan sprinttikisoja. Alkukarsinnat käydään aika-ajoin ja jatkoon pääs-

seet kilpailijat karsivat tietään eteenpäin yhteislähtökilpailuissa, joihin kerrallaan lähetetään 4-6 kilpai-

lijaa. Pudotuspelejä käydään niin kauan, kunnes jäljellä on enää finaalilähtö, mikä ratkaisee voittajan. 

Radat ovat lyhyitä, ja konsepti on tuttu muun muassa maastohiihdon sekä yleisurheilun puolelta. 

All mountain on maastopyöräilyä, jota ajetaan kaikenlaisissa maastoissa, usein teknisillä alamäkipainoit-

teisilla poluilla. All mountainin kilpalajiksi voisi luokitella Enduron, jossa ajetaan rallin tyyliin pätkiä, joi-

den yhteisaika ratkaisee voittajan. Pätkien välissä on lyhyet siirtymätaipaleet, joilla ei ole kuitenkaan 
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vaikutusta kokonaisaikaan. Tyypillisessä Enduro-kilpailussa ajetaan 10-15 muutaman minuutin kestoista 

pätkää (Maastopyöräily 2015.) 

Downhill eli alamäkiajo on maastopyöräilyn vauhdikkain laji. Radat ovat alamäkeen rakennettuja pol-

kuja, joihin mausteeksi on lisätty hyppyreitä, kivikkoja, kallistettuja mutkia ja droppeja. Suomessa las-

kettelukeskukset ovat hyviä paikkoja alamäkiajon harrastamiseen. Kilpailuissa reitti ajetaan aikaa vas-

taan kahteen kertaan ja parempi aika jää voimaan (Maastopyöräily 2015.). 

12.4.2 MAASTOPYÖRÄILY SUOMESSA 

Maastopyöräily kuuluu Suomessa jokamiehen oikeuksiin, mikä antaa suomalaisille täysin erilaisen va-

pauden harrastamiseen, kuin muualla maailmassa, missä maastopyöräily keskittyy pääosien lajia varten 

rakennettuihin keskuksiin (Suomen Latu 2015). 

Maastopyöräilyllä on oma jaostonsa Suomen pyöräilyunionissa (SPU). SPU on Suomen kansallinen pyö-

räilyseurojen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 140 jäsenseuraa. Järjestön tehtävänä on 

tukea jäsenseurojen pyöräilytoimintaa sekä edistää että kehittää kotimaan huippu-, kilpa- ja harraste-

pyöräilyä. Kansallisella tasolla SPU pyrkii vaikuttamaan muun muassa VALO ry:ssä sekä Suomen Olym-

piakomitean jäsenenä. SPU kuuluu myös kansainväliseen pyöräilyliittoon (UCI), Euroopan pyöräilyliit-

toon (UEC) sekä Pohjoismaiseen pyöräilyliittoon (NFC), ja hoitaa näin ollen jäsenseurojen sekä pyöräili-

jöiden yhteyksiä kansainvälisiin kilpailuihin. (Suomen pyöräilyunioni ry 2015.) 

Lajina maastopyöräily elää Suomessa vahvaa nousukautta ja nykyään lukuisissa matkailukeskuksissa on-

kin tarjolla erilaisia reittivaihtoehtoja sekä vuokrapyöriä innokkaiden harrastajien tarpeisiin. (Pyöräillen 

Suomessa 2015.) Metlan vuosina 2000 - 2010 suorittaman luonnon virkistyskäytön valtakunnallisen in-

ventoinnin mukaan maastopyöräilyn harrastajien määrä oli kaksinkertaistunut tarkastelujakson aikana, 

ja erityisesti laji oli kasvattanut suosiotaan 25-44-vuotiaiden ryhmässä. 

Myöskin kilpailutoiminta on vireää, ja erilaisia maastopyöräkilpailuja löytyy pitkin kesää. Suosituin ta-

pahtuma on Tahko MTB, jossa matkoja on 25 kilometristä aina 180 kilometriin. Laaja valikoima ja toi-

mivat järjestelyt ovatkin houkutelleet kisoihin vuosittain parisen tuhatta osallistujaa. (Tahko MTB.) 

Simpsiö tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen maastopyöräilyyn. Sinne on rakennettu valmiiksi erilli-

nen maastopyöräilyreitti, mutta myös latupohjia voi kesäaikana käyttää pyöräilyyn. On kuitenkin syytä 

huomata, että pyöräillen liikutaan varsin kovalla vauhdilla, joten yhteentörmäysten vaara on olemassa. 

Pyöräilijät käyttävät kypäriä mutta muut jalan liikkuvat eivät.  

Simpsiöllä pyöräilevien henkilöiden lukumäärästä ei ole tietoa, joka osaltaan hidastaa sektorin kehi-

tystä. 

12.5 RETKI/MAISEMAPYÖRÄILY 

Retki/maisemapyöräily ovat vanhoja lajeja. Ihmisen ensimmäinen kulkuväline lienee ollut polkupyörä. 

Pyöräily kuluttaa vähän energiaa kilometriä kohti, toki nopeudesta riippuen. Nopeuden pysyessä koh-

tuullisena ihan peruskuntoinen ihminen pystyy polkemaan useamman kymmenen kilometrin matkan. 

Polkupyöräillessä työ tehdään pääosin jalkojen isoilla lihaksilla. 

Nykyiset polkupyörät ovat pääosin vaihdepyöriä. Vaihteiden lukumäärä voi olla yli 20. Runsas vaihteiden 

määrä mahdollistaa sen, että polkemisnopeus pysyy miellyttävänä niin myötä- kuin vastamäessä ja -

tuulessakin. Polkupyörien hintahaitari on laaja, ja niistä löytyy niin ladoja- kuin cadillackejakin. 
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Pyöräilijä liikkuu varsin vähä-äänisesti. Niinpä hän ehtii kuulla ympäristön ääniä ja kiinnittää niihin huo-

miota. Huono puoli äänettömyydessä on se, että esimerkiksi jalankulkija ei kuule lähestyvää pyöräilijää. 

Polkupyörä pysähtyy myös nopeasti, kun edessä ja takana on jarrut. Mikäli pyöräilijä joutuu onnetto-

muuteen, on hän lähes täysin suojaton. 

Markkinoille on tullut myös sähköpolkupyöriä. Niillä voi ajaa jopa useamman kymmenen kilometriä yh-

dellä latauksella. Tyypillisesti niissä voi käyttää sähköä apuvoimana, jolloin huonompikin fyysinen kunto 

antaa mahdollisuuden nauttia pyöräilystä ja maisemien katselusta. 

12.6 RATSASTUS 

Ratsastus kuuluu jokamiehen oikeuksien piiriin, eli toisen maalla voi ratsastaa, kunhan ei häiritse toisen 

kotirauhaa tai aiheuta vahinkoa toisen omaisuudelle. Hevonen on suuri eläin jonka liikkumisesta jää 

poikkeuksetta jälkiä maastoon. Kengitetyllä hevosella liikuttaessa puiden juuristoihin syntyy vaurioita, 

jotka saattavat johtaa ”maannouseman” etenemiseen kuusen runkoihin. 

Hevonen on myös varsin arka eläin ja se säikähtää helposti kaikkea yllättävää liikettä ja ääntä. Hevosen 

luontainen reaktio pelottaviin asioihin on pako, jonka se voi tehdä hyvinkin helposti laukkaan lähtien. 

Kovat äänet, kuten kiihdyttävä auto saattaa ajaa hevosen pakoon. 

Vaikka hevonen on hyvinkin ”maastokelpoinen”, ei sillä voi ratsastaa missä tahansa. Metsässä ratsas-

tettaessa ratsastaja saattaa pudota oksien takia hevosen selästä. Parasta onkin, että ratsastusreittinä 

käytetään vain sitä varten kunnostettuja reittejä, eikä niillä harrasteta muuta toimintaan ratsastuksen 

aikana. Tässä projektissa ei ole erikseen selvitetty mahdollisia ratsastusreittejä. Ratsastukseen sellaise-

naan sopivat viljelystiet, kunhan asiasta sovitaan tien ylläpitäjän kanssa. 

12.7 LUONNOSSA SELVIYTYMINEN 

Luonnossa selviytymisen pitäisi kuulua jokaisen kansalaisen perusosaamiseen; jotkut selviävät lähes 

mistä tahansa kesällä ja talvella, yöllä ja päivällä, jotkut ovat hukassa jo taivallettuaan metsässä muuta-

man sata metriä. Kun selviytymisestä luonnossa puhutaan, tulee osallistujan osaamisesta ottaa tarkka 

selko, että ei aiheuteta vaaraa, joka voi aiheuttaa hyvinkin pitkäkestoisen traumoja. Myös vastuista 

mahdollisten ongelmien yhteydessä on syytä tehdä ennakkoon selvitys.  

Selviytymisen vaativuustaso riippuu keskeisesti vuodenajasta, säästä ja vuorokaudenajasta sekä arvioi-

dun matkan pituudesta. Myös varusteet tulee jokaisella osallistujalla olla sellaiset, että selviää myös 

yksin missä tahansa reitillä. Reitin ei saa olla koskaan niin pitkä, että sillä väsyy liikaa. Liiallinen väsymi-

nen johtaa helposti paniikkiin ja katastrofi on yksilölle valmis. Jos selviytymistä tehdään syysyönä, riittää 

yhden kilometrin matka useimmille henkilöille.  

Vaikeissakin olosuhteissa riittää kompassi ja tieto siitä, missäpäin ollaan, jos kompassia osaa lukea. Ny-

kypuhelimissa on poikkeuksetta GPS -paikannusominaisuus, myös karttaohjelmat ovat halpoja tai ilmai-

sia. Tällaisella varustuksella selviää ainakin maastosta pois. Kuitenkin siihen pitää varautua, että puhelin 

ei toimi. Suurimman vaaran pimeässä metsässä aiheuttaa hätääntyminen ja epäilys siitä, että ei usko 

menevänsä oikeaan suuntaan.  

Yksi tärkeä taito on osata tehdä tuli, jonka lähellä voi palautua ja nauttia eväitä. Tulen saa tehtyä, kun-

han on sytytystarpeet – tulitikut – mukana vesitiiviisti pakattuina. 

Ryhmässä selviytyminen on varmempaa; usein ainakin jokin osallistuja kykenee suunnistamaan ja anta-

maan tukea, jos saa vaikkapa nilkan nyrjähdyksen. 
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Selviytymisretken järjestäjän tulee olla itse kokenut luonnossa liikkuja ja omata kaikki tarpeelliset avut. 

Retken suunnittelussa täytyy varautua kaikkiin ongelmiin, vaikka niitä ei sen kummemmin korosteta.  

Mikäli järjestetään vuorokauden mittaisia tai pidempiä selviytymisreissuja, on niihin varauduttava sen 

mukaan; retkellä aterioidaan useampia kertoja, myös nukutaan jne. Retket ovat fyysisesti vaativia, 

mutta antoisia. 

Selviytyminen luonnossa antaa uskomattomia elämyksiä, joista riittää pitkään kerrottavaa. 

 

12.8 HANKKEESSA EHDOTETUT/KÄSITELLYT REITIT 

Tässä liitteessä on kuvattuna uudet reitit ja liittymät niihin. Tässä ei ole kuvattuna reittejä, jotka ovat 

aikaisemmin valmistuneet eri tarkoituksiin (kuten hiihto), joista ainakin osa soveltuu patikointiin ja 

maastopyöräilyyn. Tässä ei ole kuvattuna reittien vaativuuksia, eikä muitakaan Suomen Ladun määrit-

telemiä kriteerejä. 

Uudet reittimahdollisuudet on valittu läheisyydessä asuvien henkilöiden vihjeiden perusteella. Reit-

tien tekemisestä ei kuitenkaan ole keskusteltu maanomistajien kanssa. 

12.8.1 MAASTOPYÖRÄILY JA PATIKOINTIREITTI KARHUNMÄESTÄ SIMPSIÖLLE 
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12.8.2 MAASTOPYÖRÄILYREITTI LÖYHINKINEVALLE  

Karhunmäki – Simpsiö reitiltä poiketaan vasemmalle Isoluoman-

tielle ja edelleen Simpsiöntielle, jota ajetaan pieni matka ja tul-

laan Vaasantielle, jota ajetaan myös muutama sata metriä. Siitä 

kääntyy oikealle polku, jolle on asennettu pitkospuut lähes koko 

matkalle. 

Pitkospuita pitkin päätyy lähes suoraan maisematorni 1:lle. Tor-

nilta voi palata samaa reittiä pitkin takaisin tai sitten ajaa vilje-

lystietä Vaasantielle ja palataan reitille, jota pitkin näköalator-

nille mentiin. 
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12.8.3 MAASTOPYÖRÄILYREITTI 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikealla on maastopyöräilyreitti, joka on 

suunniteltu opinnäytetyönä vuonna 2015.  

Tekijä on Antti Malm. Työn nimi on: Maasto-

pyöräreitti Lapuan Simpsiön matkailukeskuk-

seen.  Osasto SeAMK Elintarvike ja maatalous 

Metsätalouden koulutusohjelma. 

Reitti on toteutettu varsin vahvan ennakko-

suunnittelun perusteella, jossa on ollut mu-

kana aktiivimaastopyöräilijöitä. Opinnäyte-

työn mukaan reitti on valmis merkkipääluja 

myöten. 

Työ on jäänyt hiukan kesken, koska sitä ei ole 

dokumentoitu loppuun saakka eikä sitä löydy 

Simpsiön muiden reittien yhteydestä.  

Oikealla oleva kuva on toteutettu kopioimalla 

Karttatiimin sivulta Simpsiön tiestö ja liikun-

tareitistö. Kuvaan on lisätty yllämainitussa 

opinnäytetyössä oleva skitsi reitistä piirtäen 

se kartalle ja kopioimalla ja muuttamalla sa-

maan mittakaavaan ja yhdistämällä kuvat. 

Kuvassa olevat yhteydet Urheilumajalle ja 

Mastontielle on lisätty kartalla olevia polkuja 

pitkin. Etäisyys reitille on molemmista suun-

nista noin 2 km. Reitille pääsee myös Alanur-

montieltä Keisalantietä ja Vuorenmaankujaa 

pitkin. Kartta ei ole tarkka. 

Reitti tulee luokitella vaativuuden perusteella 

ja siitä tlee piirtää myös pystysuuntainen reit-

tiprofiili. 

Reitin pituus on noin 4,2 km. Reitti sijaitsee 

vaativassa maastossa suurimman korkeus-

eron ollessa yli 40 m. 
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12.8.4 LYHYT MAISEMAPYÖ-

RÄILYREITTI 

Reitti alkaa Simpsiön laskettelurinteen 

alta, nousee Simpsiön yli ja jatkaa Asu-

tusken läpi Härsinäntielle, josta ede-

tään ns. Keskitielle Löyhinginnvevan 

pohjoisosan tasolle maisematornille. 

Siitä jatketaan Kaunissaaren läpi muu-

tama sata metriä ja käännytään va-

semmalle. Pienen matkan jälkeen vas-

tassa on Lapuaseura ry:n rakentama 

jokitupa, joka on kaikkien liikkujien va-

paassa käytössä. Tässä avautuu koko 

Alajokimaisema aina Yli-Härmään 

saakka. 

Simpsiön mökeissä asuville reitin läh-

töpiste on sopiva. 

Reitti voi alkaa myös Poutun koululta, 

mikäli sinne rakennetaan Alajoki -kes-

kus. Paikka on kuvassa musta piste.  

Sinne tulisi sitten mm. polkupyörän 

vuokrauspiste. 
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12.8.5 PITKÄ MAISEMAPYÖRÄILYREITTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reitti aloitetaan samoin, kuin lyhytkin maisemareitti, mutta Vaasantietä ei ylitetä samalla kohtaa., vaan edetään joen 

yli ja sen jälkeen lähdetään viljelystielle, jota jatketaan Saarimaan kylään saakka. Saarimaan ohi ajaen edetään Pernaan 

kylään, jossa ylitetään Kauhavanjoki ja jatketaan Annalankylään. Sieltä jatketaan Kangas -Annala -tietä Ämpin sillalle.  

Sen jälkeen voidaan jatkaa Kankaan kylään tai lähteä etelään joen penkereellä olevaa polkua pitkin. Polkua pitkin pää-

see aina Löyhingin pumppaamolle saakka, jossa on toinen maisematorini. Muualla joen penkereitä ei voi patikoida tai 

pyöräillä, koska penkereillä on varsin vankka puusto. Lähtöpiste voi olla myös Poutun koululla, mikäli sinne rakenne-

taan Alajoki -keskus, jossa olisi myös polkupyörävuokraamo. 
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12.8.6 MAASTOPYÖRÄILYREITTI HIRVIJÄRVELLE 

Maastopyöräilyreitti lähtee 

maastopyöräilyreitin 2015 

varrelta.  Reitti kulkee van-

haa talvitietä/traktoritietä 

pitkin Peräsaloon, josta ky-

lätietä pitkin Länsipuolen 

tielle ja sitä pitkin sillalle, 

jossa ylitetään Lapuanjoki. 

Lyhyen matkan jälkeen ali-

tetaan rautatie ja edelleen 

jatketaan kylätietä pitkin 

Seinäjoentilelle, joka ylite-

tään tien tasossa. 

Reitti jatkuu kylätietä lyhy-

en matkan ja etenee sitten 

maastoon talvitielle. Katso 

kartta seuraavalla sivulla. 

Maasto on pääosin helppo-

kulkuista ja korkeuserot 

ovat pieniä. 

Reitti kulkee pieniä mat-

koja myös hyväkuntoisella 

metsäautotiellä. 

Taukopaikka on Lammin-

nevan eteläpäässä, jonne 

tehdään laavu. Lamminne-

va on erittäin märkä, ylitse-

pääsemätön, eikä ole kovin 

pitkä aika, kun siellä pilkotti 

vesi.
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12.8.7 PALUUREITTI HIRVIJÄRVI SIMPSIÖ 

Paluureitti 1 on sijoitettu Hirvijärvi Lapua tielle, jota pitkin aje-

taan Seinäjoentielle (KT19).  

Tie ylitetään ja pian myös rautatie. Sen jälkeen mennään Kel-

lojantietä Kaaranmännikön läpi ja Kellojan sillasta Nurmonjoen 

yli. Tullaan Alanurmontielle, josta käännytään pian vasem-

malle Länsikyläntielle. 

Siellä tulee pian vastaan reitti, jota pitkin ajettiin Hirvijärvelle, 

ja pian ollaan reitin alkupisteessä Simpsiöllä. Reitin pituus on 

noin 24 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paluureitti Hirvijärveltä Simpsiölle voidaan tehdä myös 

oikealla olevan kuvan mukaan (Vaihtoehtoreitti…) 

Tässä paluu aoitetaan kääntymällä itään kohti Kelta-

maata kiertäen Hirvijärvi sen itäpuolelta. Reitti jatkuu 

Keltamaantietä Tiisijärven suuntaan. Siitä edetään, että 

tiestä erkanee vasemmalle talvitie, Niemitalontie, joka 

on maastopyöräilylelpoinen. Tietä edetään Hietasen-

mäkeen ja ylitetään metsäautotie. Niemitalontietä jat-

ketaan vielä noin 0,5 km, jolloin tullaan Suokontielle ja 

samalla paluureitti ykköselle, jota jatketaan ylläolevan 

ohjeen mukaan Simpsiölle. Lenkki lisää matkaa noin 7 

km. 
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12.9 LÄHTEET 

OF -aluetiimi Etelä-Pohjanmaa 

file:///C:/Users/Heikki%20Ala-Karhu/Desktop/OF%20aluetiimi%204.4.2017_esitys%20(1).pdf 

Outdoor Finland: http://www.outdoorsfinland.fi/wp-content/uploads/2014/06/Retkeilymatkailun-suunnitteluopas.pdf 

Simpsiö Outdoor Resort Master Plan, 2014 http://www.simpsio.fi/masterplan.html 

Nettiin koottuja selviytymisohjeita. http://www.selviydy.com/luonnossa-selviytyminen/ 

Finpro Oy, http://www.visitfinland.fi/ 

TEM: Matkailutilinpito: Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset 2011–2013, 

http://tem.fi/documents/1410877/2735818/Matkailun+tilinpitoraportti+2015/8745a555-31f8-45f9-929c-6d1f63e8db86 
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13 YÖAIKAINEN LUONTO 

Joka vuorokaudessa on yö. Ihminen on päiväaktiivinen. Ihmisen näkökyky on varsin heikko hämä-

rässä. Ihminen nukkuu siis yöt ja on aktiivinen päivät. Onko nukkuminen yöllä seurausta huonosta 

hämäränäkökyvystä vai huono hämäränäkökyky seurausta yöaikaisesta nukkumisesta. Ihmisen silmä 

kuitenkin sopeutuu jossakin määrin hämärään; värinäkökyky väistyy ja ihminen näkee asiat erilaisina 

harmaan sävyinä. Ihmissilmän sopeutuminen hämärään on kuitenkin varsin hidasta, jopa parinkym-

menen minuutin mittainen. Siksi ihminen ei näe juuri mitään heti esimerkiksi valojen sammuttami-

sen jälkeen, mutta näkee samassa hämärässä pienen ajan kuluttua kohtuullisesti. Ihmissilmän näkö-

kyky on varsin laajalla valaistusvoimakkuuden alueella riittävä, eli himmeimmän ja kirkkaimman va-

laistusvoimakkuuden ero on jopa seitsemän kertaluokkaa (107). 

Suomen kesäkuukausien ajan päivät ovat pitkiä ja yöt lyhyitä. Napapiiri on eteläisin kohta, jonka poh-

joispuolella aurinko laske koko vuorokautena ja mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä pidempi on yöt-

tömien öiden aika. Joka tapauksessa yöaikainen luonto on aivan jotakin muuta, kuin se on päiväai-

kaan. 

13.1 KESÄAJAN YÖ ALAJOELLA 

13.1.1 ERILAINEN YÖ 

Eino Leino on kuvannut kesäyötä vuonna 1903 runossaan Nocturne allaolevassa tekstissä. Tuota 

kuvausta vastaavan kokemuksen voi kuka tahansa löytää kesäyönä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesäaikana yön valon väri on sinertävä – siniharmaa. Useimmiten on lähes täysin tyyntä, ellei mata-

lapaineita ole liikkeellä. Yön aikaan ilman suhteellinen kosteus on korkealla ilman jäähtyessä ja kos-

teus ylittää rajan, jossa vesihöyry tiivistyy pinnoille ja syntyy myös sumua, joka on hyvin pieniä il-

massa leijuvia pisaroita. Nouseva ja paikoittainen sumu tekee maisemasta erityisen kiehtovan. Vielä 

hiukan korkeammalta katsoen korostuvat syntyvät sumut. 
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Korkea suhteellinen kosteus vähentää äänten matkavaimennusta. Luontoa voi kuunnella paikallan 

ollen ja havahtua siihen, kuinka erilaisia ääniä yönajan äänet ovat; liikenteen melu on vähäistä ja 

hiljaisetkin äänet kuuluvat kaukaa. Yöaikana on usein varsin viileää, eli ulkona ollessa tarvitaan vaa-

tetus, jolla pärjää alle 10 oC lämpötilassa. 

Maisema itsessään muuttuu värisävyiltään siniharmaaseen suuntaan, tai siltä se näyttää. Kun ottaa 

valokuvia tällaisena hetkenä, ne ovat eri värisiä, kuin omin silmin havaitut värit. Tämä toisaalta ko-

rostaa yöaikaisen valon värin erilaisuutta. Kameroissa on useimmiten kuitenkin väriä korjaavia omi-

naisuuksia, jotka tulisi kytkeä pois yöaikaisessa kuvauksessa, että saadaan luonnolliset värit tallen-

nettua kameraan. Yöaikaan tarvitaan yleensä pitkiä valotusaikoja, jotka vaativat poikkeuksetta jon-

kinlaisen jalustan. Kameran kuvakennon herkkyyttä voi säätää korkeammalle, joskin siitä seuraa ku-

van rakeisuuden (kohinan) lisääntyminen. Myös objektiivin aukko kannattaa säätää suureksi, jotta 

valon määrä riittää kuvakennolle kuvan muodostamiseen. Suuri aukko vähentää syvyysterävyyttä. 

13.1.2 AKTIVITEETTEJÄ KESÄYÖSSÄ 

Lapualla vietettiin aikoinaan yöjuoksuja. Osallistujia oli runsaasti, samoin yleisöä, vaikka oli uuden 

vuoden yö. 

Oliskio aika järjestää kesäyön maraton ja siihen sopivaa oheistoimintaa. Lapualla Virkiällä on koke-

musta huomattavan suurten tapahtumien järjestämisestä, joihin osallistuu tuhansia urheilijoita. Var-

masti myös yömaraton onnistuisi. Sarjoja voisi olla runsaasti huomioiden osallistujien kunto. Olisi 

täys-, puoli-, neljännes- jne. maraton. Ja varmasti mukaan sopisi kävelymaraton ja myös melontama-

raton. 

13.2 TALVIYÖ LUONNOSSA 

Yöaikainen luonto on kokemisen arvoinen myös talvella. On varsin eksoottista nukkua makuupus-

sissa, kun ympärillä on pak-

kasta ja lunta. Helpompi tapa 

on nukkua laavussa, mutta 

alkukantaisempaa on nuk-

kua havuvuoteella. Viihtyi-

syyttä lisää lähellä palava 

nuotio. Koko yön kestävän 

tulen saa tehdyksi kelopöl-

leistä, joista tehdään rako-

valkea, kuva oikealla. Kelo-

pöllejä vain ei ole saatavilla 
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helposti, ja niiden ottaminen luonnosta on kiellettyä, ellei ole kyse hätätapauksesta. Pitkään palavan 

tulen voi tehdä isoista männyn kannoista, jotka ovat irrotettavissa maasta käsivoimin muutaman 

vuosikymmenen jälkeen puun kaadosta. Mäntykannon sisus ei juuri lahoa runsaista pihka-ainemää-

ristä johtuen. Ne palavat tasaisesti ja pitkään. 

Talviyö luonnossa on myös hyvinkin erilainen, kuin talvipäivä; lämpötila laskee, tuuli tyyntyy, ellei ole 

matalapaineita liikkeellä, äänten kuuluvuus paranee, pakkanen aiheuttaa erilaisia paukahduksia 

puissa, yön mittaan puut huurtuvat, jne. 

Oma osansa yönviettoa ulkotulilla on valmistaa siellä ateriat ja keittää nokipannukahvit. 

 

Talviöinä myös revontulet näkyvät. Aivan viimevuosia revontulien määrä on ollut huomattavan run-

sas. Mutta kuten edellä on todettu, niiden määrä vaihtelee auringonpilkkujen määrän mukana 11 -

vuotisjaksoissa. Revontulet syntyvät auringosta tulevien hiukkasten osuessa maan napojen lähellä 

olevaan voimakkaaseen magneettikenttään ja ilmassa oleviin typpi- ja happiatomeihin. Aluetta sa-

notaan revontulivyöhykkeeksi. Revontulet syntyvät 200 – 300 km korkeudessa ja niitä esiintyy 60 - 

75 asteen välillä pohjoista leveyttä.  Suomi on 60 -70 asteen pohjoista leveyttä välissä. Pohjoinen 

napapiiri on noin 67o, ja Lapua noin 63o kohdalla. Yksi aste leveyspiirillä on noin 111 km. 

Revontulet näyttävät elävän ja niihin liittyy monenlaisia uskomuksia. Revontulten sanotaan pitävän 

ääntä. Mikäli ääni syntyisi suoraan revontulissa, pitäisi sen matkata ilmassa luokkaa 500 km, johon 

kuluisi aikaa noin 1500 sekuntia eli noin 25 minuuttia. Äänen pitäisi olla valtavan voimakas kuuluak-

seen noin kauas. Ääniä kuitenkin sanotaan kuuluvan revontulten aikaan, jolloin niiden synty saattaisi 

selittyä hiukkasten törmäilyllä kuulijan ympäristössä. Valo kuitenkin syntyy atomien välisessä vuoro-

vaikutuksessa, eikä eri valonsäteillä ole yhteistä lähdettä muutoin, kuin se, että valoa synnyttävät 

hiukkaset tulevat auringosta. 

Suomeen tullaan katsomaan revontulia erityisesti Kauko-Idästä, vaikka sielläkin revontulet näkyvät, 

jos menee riittävän kauas pohjoiseen. Mikäli Alajoelle tehdään maisematorneja, olisi oiva tilausuus 

rakentaa niihin lämpöeristetty huone, jossa on lasikatto revontulien katselua varten. Huone varus-

tettaisiin suunnilleen hotellitasolle. 
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14 KOSTEIKOT  

 

 

 

Juha Siekkinen 

Kosteikkomaailma 

16.1.2017 

Valokuvat: Juha Siekkinen ellei toisin mainita 
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14.1 TIIVISTELMÄ KOSTEIKKOJEN ETENEMISVAIHEISTA 

 Toiminta Taustaa ja etenemisvaiheita 

1 
14.1.1 PILOTTIKOHTEILLA 
LIIKKEELLE 

• Muutama sopiva kohde työn alle esim. tuttujen maanomistajien maille 

• Kohteilla ”mainostetaan” tulevaa hanketta ja saadaan näkyvyyttä 

• Esimerkkikohteita, joilla näytetään millainen kosteikko voi olla  

• Maanomistaja voi kertoa kokemuksistaan miksi hän on sen halunnut tehdä, miten ja mitä 
kokemuksia on saanut projektinsa eri vaiheissa 

• Tiedotusvälineiden ihmisiä kutsutaan rakennustöihin ja tutustumaan valmiiseen kohtee-
seen  ”ilmaista mainosta”,  uusia hankkeita vireille 

• Pilottikohteiden perustaminen kesällä 2018: tietäisittekö alueella esim. metsästäviä 
maanomistajia, joita kiinnostaisi perustaa pienikin kosteikko? 

2 

14.1.2 TIEDOTUS 
MAANOMISTAJILLE 

• Maanomistajien tahto ratkaisee, lähteekö kohde tai hanke etenemään 

• Ottamalla huomioon maanomistajien ideat ja ehdotukset saadaan asialle myöntei-
nen ja hyväksyvä ilmapiiri 

• Maanomistajien mukaanotto kohteiden suunnitteluun on olennaisen tärkeää 

• Kyläiltoja, metsästysseuran kanssa tapahtuma, maastoesittelyitä jne. 

3 

14.1.3 MEDIAN AVULLA 
NÄKYVYYTTÄ JA TIEDON 
VÄLITYSTÄ 

• Tiedotusvälineiden edustajien kanssa yhteistyötä 

• Tiedottamisella saadaan asialle näkyvyyttä ja kiinnostavuutta 

• Myönteisen näkyvyyden saaminen edistäisi muun rahoituksen saamista 

4 

14.1.4 KOSTEIKKOJEN 
RAHOITUSMAHDOLLI-
SUUKSIA 

• Todennäköisesti edellytykset täyttyvät eti-kosteikko rahoitukselle: valuma-alueesta 
peltoa on yli 10 %, paljon maatalouden kuormitusta 

• Voisiko suunnitteluun saada rahoitusta ELY-keskuksesta? 

• Rahoituksen saamisen varmuus sen mukaan mitä muita eti-kosteikkohakemuksia 
on tulossa Etelä-Pohjanmaan alueelle 

• Jos kohde saa eti-tukea, myös talkoo- ja konetyöhön saa korvausta 

• Eti-tukeen liittyvällä 5 v hoitosopimuksella rahaa myös kohteen hoitoon 

• Omalla rahalla työt nopeasti käyntiin 

• Onko ko. Leaderillä kosteikot yhtenä rahoituskohteena? 

• Mitä paremmin kohteet voidaan kytkeä osaksi jotain muuta teemaan liittyvää yritys-
toimintaa, sitä parempi mahdollisuus on saada Leader-rahoitusta 

• Leader-rahoituksessa mitä isompi kosteikkojen kokonaisuus sitä paremmin ne osoit-
tavat että voivat toimia yritystoiminnan tukena tai niillä on merkitystä  

5 

14.1.5 KOSTEIKKOJEN 
PERUSTAMISEN LÄHTÖ-
KOHTIA 

• Lapuanjoen veden heikko tila parantaa todennäköisyyttä saada rahoitusta 

• Ehkä jotkut viljelijät ajattelevat, että heidän maallensa rakennetulla kosteikolla voi-
daan, vaikkakin pieneltä osin, edistää Lapuanjoen vedenlaatua  

• Eti-kosteikko = maatalouden aiheuttamien vesistöhaittojen vähentäminen 

• Hyvä vesiensuojelukosteikko on yleensä myös hyvä vesilintukosteikko 

• Virkistyskäytön ja lähimaiseman kehittäminen 

• Muun riistan elinympäristö paranee samalla: riistapellot, suojavyöhykkeet 

• Luontomatkailuun liittyvän yritystoiminnan tukeminen 

6 

14.1.6 SOPIVIEN KOS-
TEIKKOKOHTEIDEN KAR-
TOITTAMINEN 

• Erinomaiset mahdollisuudet, koska maatalousaluetta laajasti ja paljon isoja ojia joi-
hin voidaan rakentaa riistalle sopivia pienkohteita 

• Maanomistajat ratkaisevassa asemassa: jotta kohteita löytyisi heille pitäisi jakaa tie-
toa, innostaa, näyttää esimerkkikohteilla miten homma toimii 

• Paikkatietoaineistoilla voidaan kohteiden määrä ehkä täydentää ja joka tapauksessa 
tehdä suunnittelusta kustannustehokkaampaa 

7 

14.1.7 KOSTEIKKOJEN 
SUUNNITTELU JA PE-
RUSTAMINEN KÄYTÄN-
NÖSSÄ 

• Jos kosteikko tehdään esim. valtaojaan, toteutus onnistuu yleensä helposti 

• Jos kosteikko tehdään laajempana joko kaivamalla tai padottamalla, maanomistajan 
mukana olo jo kohteen kartoitusvaiheessa on välttämätöntä 

• Kohteen rakentamisessa useita vaiheita, ja aina vaaditaan konetyötä 

• Valuma-alueen eri osiin voidaan tehdä vesiensuojeluratkaisuja, kuten isoihin ojiin 
tulvakynnyksiä tai pieniä pohjapatoja > tukikelpoisia 

• 0,3–0,5 ha:n kosteikon tuki on kertasuorituksena 3 225 €/kohde 

• Jos kosteikon laajuus vähintään 0,5 ha, tuki =11 669 €/kosteikkohehtaari. 

8 

14.1.8 LAPUAN ALAJO-
ELLE PERUSTETTAVIEN 
KOSTEIKKOJEN HYÖDYT 

• Kosteikoilla on monia hyötyjä ja ne riippuvat mm. kohteen sijainnista, laajuudesta, 
perustamistavasta 

• Hyötyä luonnon monimuotoisuudelle, riistalle, vesiensuojelulle, ihmiselle, apuna tie-
dottamisessa ja esittelykohteina  kiinnostus lisääntyy! 



96 

 

14.2 PILOTTIHANKKEELLA LIIKKEELLE 

Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa teimme 48 mallikosteikkoa eri puolille. Niiden tar-

koitus oli esitellä kosteikkoja, niiden rakentamistapoja ja yleensä kosteikkoluontoa. Lisäksi maanomistajat sitoutui-

vat siihen, että heidän maallaan olevalla kosteikolla saisi käydä tutustumassa ja saada esittelyä. Tietenkin kohteilla 

voi käydä muutenkin jokamiehenoikeuksien perusteella. Mallikosteikoille oli myös hyvä viedä median edustajia ja 

kertoa heille aiheesta. Saimmekin hyvin juttuja lehtiin, varsinkin paikallislehtiin. Olisi erinomaista, jos muutamalla 

v. 2017 perustettavalla kohteella voisi lähteä tiedottamaan asiasta, vaikka mitään muuta hankerahaa ei olisikaan. 

14.3 TIEDOTUS MAANOMISTAJILLE 

Lapuan Alajoen hankealueella on paljon maanomistajia ja viljelijöitä. Kosteikot voivat olla silti monille vieras asia tai 

se herättää epäluuloja maatalousympäristössä: heikentääkö se peltojen kuivatustilannetta, onko siitä hyötyä ollen-

kaan, tuleeko sinne vesilintuja, miten sellainen rakennetaan, kuka suunnittelee, saako sen toteuttamiseen rahaa 

jne. Sitä varten pilottikohteita olisi hyvä saada muutama aikaiseksi. Jopa en-

nen kuin varsinaiselle hankkeelle haetaan rahoitusta. Olisi hyvä herättää ky-

syntää! 

14.4 MEDIAN AVULLA TIEDOTUSTA JA NÄKYVYYTTÄ 

Lehtien ja alueradion toimittajia kannattaa houkutella tehdyille pilottikoh-

teille. Siellä voidaan kertoa mitä on tehty ja miksi, kuka teki ja rahoitti. Sa-

malla voidaan ujuttaa mainosta hanketoiminnasta alueella. Varsinkin pai-

kallislehtien toimittajia on usein melko helppo saada paikalle, varsinkin sil-

loin, kun paikalliset ihmiset ovat tekemässä jotain hyödyllistä. 

Medianäkyvyys parantaa kokonaisuudessaan Alajoella tehtävää riistanhoi-

totyötä ja mahdollista elinkeinotoimintaa luontomatkailun hankkeista-

miseksi. 

 

 



97 

 

Nettisivuston perustaminen esim. Lapuan Alajoen hanketoiminnan tukemiseksi. Ja siihen vielä Facebook-sivusto 

mukaan. Esimerkkejä yhdistysten ja yksityisten tekemistä sivustoista löytyy netistä. 

14.5 KOSTEIKKOJEN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA 

14.5.1 MAATALOUDEN EI-TUOTANNOLLINEN INVESTOINTITUKI, ”ETI-TUKI” 

Lähtökohtia kosteikon eti-tuen hakemiselle: 

• Vaatimuksena on, että kosteikon valuma-alueesta vähintään 10 % on peltoa.  

• Vaatimuksena on että, kosteikon pinta-ala on vähintään 0,5 % valuma-alueesta ja pinta-ala vähintään 0,3 

ha. Jos kosteikot tehdään ojiin, täytyy todennäköisesti tehdä useita pienempiä kohteita, esim. 3 kpl x 0,1 

ha:n kosteikkoja. Niiden ei tarvitse olla kiinni toisissaan, kunhan ovat samalla saman ojan valuma-alueella. 

• Ei-tuotannollisessa investointituessa on käytössä pisteytysjärjestelmä: kosteikot pisteytetään alueellisessa 

ELY-keskuksessa ja parhaat pisteet/kosteikot saavat rahoituksen. Rahoituksen kannalta on epävarmaa lop-
puun saakka. 

• Talkootyöstä ja maanomistajien oman traktorin tai kaivurin käytöstä voi saada korvausta 

• Investointisopimuksen lisäksi tehdään 5 v hoitosopimus, jolloin voi saada hoitotukea 450 €/kosteikkoheh-

taari vuodessa. 

• Lisää rahoitusvaihtoehdosta liitteessä! 

 

14.5.2 RAHOITUKSEN HAKEMISEN VAIHEET: 

1. Sopiva kohde löydettävä ja tehtävä alkuselvitys eti-tuen ehtojen täyttymiselle 

2. Suunnitelma kosteikon perustamiseksi. Tekijä kyllä löytyy! Suunnitteluun maasto- ja toimistotyötä. 

3. ELY-keskuksesta saattaisi saada tukea suunnitteluvaiheeseen.  

4. Kosteikkoalueen vaaitseminen ja topografian selvittäminen on oleellista ja ELY-keskus vaatii sen. Muuten-

kin he haluavat nykyään suunnitelmilta parempaa tasoa kuin aiempina vuosina. 

5. Suunnitelma ja muut lomakkeet ELY:yn 15.6. mennessä (ko. päivä oli v. 2016). Ja päivä on ehdoton! 

6. Sen jälkeen ELY hoitaa asiaa syksyn aikana. Päätökset tehtäneen vuoden vaihteen tienoolla tai seuraavan 
vuoden alkupuolella. Rahoituksen saaminen on aina epävarmaa eikä ELY-keskuksesta saa juuri parempaa 

tietoa, koska kaikkia kohteita vertaillaan vasta kun suunnitelmat ovat ELY:ssä. 

7. Jos kohde saa rahoituksen, työt saa aloittaa vasta rahoituspäätöksen saatua (mikäli haluaa saada tehdyistä 

töistä korvauksen). Tämä siis aikaisintaan keväällä 2018.  

14.5.3 MAANOMISTAJAN OMALLA RAHALLA 

1. Toimenpiteet lähtevät käyntiin nopeimmin, jos maanomistaja tekee työt omalla rahalla. Hänellä voi olla 

myös helposti saatavilla sopivaa konekalustoa (oma/tutun traktori tai kaivinkone) tai esim. kiviverhoiltuihin 

pohjakynnyksiin pelloilta kerättyjä kiviä. 

2. Kannattaa laatia suunnitelma ja käyttää sitä lausunnolla ELY-keskuksessa. Silloin kaikki on paremmalla poh-

jalla ja jos ELY:n kanta on myönteinen, silloin sillä on parempi yleinen hyväksyntä paikallisella tasolla. 

3. Suunnitelman laadinnassa samoja periaatteita kuin esitin aiemmin. 

4. Jos saatu lausunto on myönteinen, ilmoitus kuntaan ja työt voidaan aloittaa. 

5. Kaikki työt tehdään omalla rahalla. 

14.5.4 LEADER-RAHALLA 

1. Pitää selvittää, tukeeko alueellinen Leader-ryhmä kosteikkojen perustamista. 

2. Pitää keksiä hyvät perustelut, miten kosteikot tukevat elinkeinoja tai yritystoimintaa tai kylän elinvoimai-

suuden lisäämisen tähtääviä toimenpiteitä. 

3. Suunnitelman laadinnassa samoja periaatteita kuin esitin aiemmin. 
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14.5.5 SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON RIISTANHOIDON TUKI 

1. Riistanhoito pitää olla lähtökohtana. Hyvä vesilintukosteikko on usein myös hyvä vesiensuojelukosteikko 

2. Hakijan pitää olla Metsästäjäliiton jäsenjärjestö 

3. Riistanhoitokohteen tuen hakemista ja aiempia päätöksiä voi käydä katsomassa: https://metsastaja-

liitto.fi/node/518 

14.6 KOSTEIKKOJEN PERUSTAMISEN LÄHTÖKOHTIA 

14.6.1 VESIEN YLEINEN TILA 

Ely-keskus suhtautuu kosteikkohankkeisiin myönteisesti, jos ne voivat parantaa vesistöjen tilaa. Maatalous on suuri 

kuormittaja ja Lapuan Alajoen hankealueella todella mittavat viljelysalueet, jotka kuormittavat alapuolisia vesistöjä. 

Lapuanjoen tila on välttävä, mikä on tietenkin epäonni luonnolle ja vesien tilalle, mutta onni rahoituksen hankkimi-

selle: maatalouden ei-tuotannollista investointitukea kosteikkojen perustamiseksi kohdennetaan niihin vesistöihin, 

joiden tila on huono, tyydyttävä tai välttävä. Lapuanjoen veden heikko tila nykyisin ja sen parantamiseen tähtäävät 

toimet kannattaa tuoda esille esim. rahoitusta haettaessa tai kerrottaessa median edustajille miksi tällaista luon-

nonhoitoa tehdään 

Lapuanjoki on merkittävä joki tällä alueella ja eri toimenpiteet, jotka parantavat sen veden laatua saavat todennä-

köisesti myönteistä huomiota. Osa viljelijöistä on kiinnostunut kosteikoista maiseman parantajina, osa riistakosteik-

kona, osa arvostaa niiden vesiensuojeluvaikutuksia: kosteikot voivat toimia näissä kaikissa rooleissa. Näistä kannat-

taa tiedottaa yleisesti ja painottaa viljelijöille ja kiinteistönomistajille 
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14.7 SOPIVIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN VALITSEMINEN 

14.7.1 MAANOMISTAJIEN JA VILJELIJÖIDEN EHDOTUKSET 

Olin Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeessa riistasuunnittelijana v. 2011-2015 (ks. LIFE-

hanke sivulta kosteikko.fi) ja tein paljon yhteistyötä yksityisten maanomistajien kanssa. Riistakeskus oli tehnyt en-

nen hanketta kyselyn metsästäjille Metsästäjä-lehden välityksellä ja pyytänyt esittämään sopivia kosteikkokohteita. 

Vastauksia tulikin satoja, joista sitten valittiin kolmisenkymmentä kohdetta. Näistä aika moni oli maanomistajan 

ehdottamia kohteita omille maille. Tällöin maanomistaja oli jo alkanut pohtia tai pohtinut jo vuosia sopivaa koh-

detta ja sille rahoitusta.  

Kun kysyntä ja tarjonta kohtasivat, sen jälkeen kaikki sujui helpommin. Siis on erittäin hyvä, jos maanomistajat itse 

esittävät kohteita, koska he ovat joka tapauksessa ratkaisevassa asemassa siihen, tuleeko heidän maalle kosteikko 

vai ei. Jos omistaja itse ehdottaa kosteikkoa omalle maalle, on paljon helpompi lähteä neuvottelemaan hänen 

kanssa kohteiden toteutuksesta. 

Sopivien kohteiden ”markkinoinnissa” voi käyttää esimerkkivideota Luonnonmukaisesta peruskuivatuksesta: 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ravinnehuuhtoumien_hallinta/Video_luonnonmukaisesta_peruskuivatuksesta 
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14.7.2 KOHTEIDEN ETSINTÄ PAIKKATIETOAINEISTOJEN PERUSTEELLA 

Esimerkki kosteikkoalueeseen perehtymisestä, joita tein karttojen, ilmakuvan ja laserkeilausaineiston avulla. 

Hain kohteen karttoja tutkimalla siten, että lähellä on ojia, jotain muuta kuin 

peltoa ja kohde on kohtalaisen helposti saavutettavissa tutustumista varten. 

Lisäksi Löyhinkineva vaikuttaa muutenkin mielenkiintoiselta alueelta, koska 

se on laaja lähes ojittamaton suoalue. 

 

Esimerkin tavoitteena on havainnollistaa, että kohteesta saa paljon tietoa 

suunnittelun pohjaksi ilman, että on käynyt paikan päällä. Tämä osoittaa 

myös sitä, että suunnittelu voi toisinaan olla kustannustehokasta ja kohteita 

voi käydä melko nopeasti läpi laajaltakin alueelta. 

 

Jos myöhemmin olisi tarkoituksena mennä tekemään maastoon selvitystä, 

perehtymällä aineistoon etukäteen voidaan säästää työaikaa, esittää maan-

omistajalle suunnittelun kannalta olennaisia kysymyksiä. Lisäksi maanomis-

tajalle voidaan osoittaa maanpinnan muotoja ja sitä kautta vesien virtaamis-

suuntia laajemmalta alueelta ilman vaaitusmittauksiakin. 

 

Toisaalta pidän tätä työläänä vaihtoehtona sen vuoksi, että ei voi mitenkään 

tietää, haluaako maanomistaja kosteikon sinne, mihin suunnittelija on sitä 

em. aineistojen avulla kaavaillut! 
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14.8 KOSTEIKKOJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS ´KÄYTÄNNÖSSÄ 

Tässä oletetaan saavutettu se tilanne, että maanomistaja ehdottaa tai suostuu siihen, että hänen maallensa perus-

tetaan kosteikko. Sen jälkeen kosteikon suunnittelun ja perustamisen toimenpiteitä ovat 

14.8.1 KOSTEIKON SUUNNITTELU 

• Lähtökohtana on, että suunnittelua tehdään yhdessä kosteikon kiinteistönomistajien ja naapurikiinteistöjen 
omistajien kanssa. Yhteistyö jatkuu myös kosteikon käytännön rakentamistöiden aikana. 

• Naapurikiinteistöjen kuivatustilanteet eivät muutu kosteikon rakentamisen vuoksi, mikäli niiden kiinteistöjen 
omistajat eivät halua kosteikon heikentävän oman kiinteistön kuivatustilannetta. Siinä tapauksessa suunnittelu ja 
rakentaminen täytyy tehdä huolella. 

14.8.2 PUUSTON JA PENSAIKON POISTO (JOS SIIHEN ON TARVETTA) 

o Tehdään yleisesti koko alueella siten, että puusto/pensaikko poistetaan myös patopenkereiden ja kaivuusta 

muodostuvien läjitysalueiden kohdalta.  

o Suositaan kokopuukorjuuta, mutta jonkin verran hakkuutähteitä voidaan jättää kosteikolle. Jos kyseessä on 

kaivamalla tehty kosteikko, hakkuutähteet lisäävät kaivetuille alueille orgaanisen aineksen määrää mikä on eduksi 

vesiselkärangaton yhteisöjen muodostumiselle, joita taas mm. sorsanpoikaset käyttävät ravintonaan. 

14.8.3 KOSTEIKON PERUSTAMINEN PATOAMALLA TAI KAIVAMALLA 

o Todennäköisesti Lapuan Alajoen laajoille viljelyalueille voidaan perustaa kosteikkoja enemmälti vain isoihin ojiin 

tehtävillä pohjapadoilla, koska alue on varsin tasaista, ojat syvälle kaivettuja ja leveitä, salaojaputket ovat syvällä ja 

viljelijät eivät halua peltojensa kuivatustilanteen heikkenevän. 

o Tarkastelen alla myös muita vaihtoehtoja, koska eihän sitä tiedä, jos tulisi jokin muukin tilanne kohdalle! 

o Patoamalla perustettava vaihtoehto on yleensä kustannustehokkaampi kuin kaivamalla, koska pelkillä 

patopenkereillä voidaan saada aikaan avovesialueita.  

o Kaivamalla tehtävä kosteikko on toimiva vaihtoehto silloin, jos patoamiseen ei ole edellytyksiä joko topografian tai 

jos patopenkereitä joudutaan rakentamaan pitkälti maanomistusolojen vuoksi. Kaivamalla voidaan kosteikko 

perustaa käytännössä melkein mihin tahansa. Kaivukosteikkojen huonona puolena ovat mm. suuret kaivumassojen 

määrät ja niiden siirto joko keinosaariksi tai reunapenkereille ja maisemointi, mikä aiheuttaa aina kustannuksia ja 

lisätyötä (esim. talvella mahdollisesti maanpinnan jäädyttäminen). 

o Syvännealueet voivat säilyä sulina läpi talven, jolloin niissä olevat selkärangattomat voivat selviytyä talven yli. Sen 

ansiosta seuraavana kesänä kosteikkojen vesiselkärangatonyhteistöt voivat elpyä nopeammin. Tämä edistää myös 

monimuotoisuuden säilymistä ja esimerkiksi sorsien poikasille tärkeän vesiselkärangatonravinnon saatavuutta.  

14.8.4 PATOLAITTEIDEN AVULLA VOIDAAN SÄÄDELLÄ KOSTEIKON VEDENKORKEUTTA 

o Patolaitteilla säädellään vedenpintaa ja mahdollisesti myös tyhjennnetään kosteikko aika ajoin. 

Tyhjentämisvaihtoehto on hyvä tehdä, jos kosteikko halutaan tehdä vesilintujen elinympäristöksi, sillä muutaman 

vuoden välein toteutettava kosteikon kuivatus ja kesannointi lisäävät kasvillisuuden määrää kosteikon pohjalle. Kun 

vesi nostetaan syksyllä kehittyneen kasvillisuuden päälle, vesilinnuille tulee hyvät ruokailumahdollisuudet. 

o Lapuan Alajoella kannattaisi rakentaa todennäköisesti kiviverhoiltuja pohjakynnyksiä, koska niiden rakentaminen 

on helppoa ja ne vaativat vähän hoitoa. Lisäksi tällainen patolaite on luonnonmukainen. 

o Toisena vaihtoehtona on rakentaa sopivaan paikkaan kiviverhoiltu pohjakynnys tiivisteseinällä, jolloin 

kosteikon/ojan vedenpinnan säätely olisi helpompaa ja joustavaa. 
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14.8.5 TEHDÄÄN KOSTEIKON REUNOILLE LUONNON MONIMUOTOISUUTTA JA VIRKISTYS-

KÄYTTÖÄ TUKEVIA TOIMENPITEITÄ 

o Kosteikon reunapenkereille tai alueille, jonne kaivumaata on kasattu ja maisemoitu, voidaan tehdä riistaa varten 

riistapelto (esim. hirvieläimille, jäniksille, kyyhkyille) ja/tai luonnonhoitopelto, jossa 1- tai monivuotiset 

luonnonhoitopeltokasvit ovat lähimaisemaa parantavia ja ovat myös hyönteispölyttäjille tärkeitä mesikasveja. 

o alueelle tutustumista varten kannattaisi avata polku-ura sopivasta suunnasta. Kun polku tulee kosteikolle, sen 

lähelle voisi kasata maa-aineksesta katselukumpareen, josta voi nähdä paremmin kosteikon eläimistöä. 

Maakumpareen etuna on se, että se on helppo perustaa, kun kaivuri on paikalla eikä se vaadi huoltoa ja on 

turvallinen. Puusta rakennettu katselulava on myös toimiva vaihtoehto. 

 

14.8.6 KUVIA TYÖMAILTA 

 

Kosteikkorakentaminen onnistuu talvellakin. Tällöin esim. putkien asentamisessa patojen rakentamisessa ja patolaitteiden 

asentamisessa on oltava erityisen huolellinen 
 

 
Perattuun puroon rakennettu pohjakynnys, jonka yläpuolelle on kaivettu pieni laskeutusallas. Näitä ketjuttamalla voidaan saada riittä-

vän iso kokonaisuus eti-tuen ehdoille. Yhdessä tällaiset voivat toimia vesilinnuille sopivana elinympäristönä. Kuva Henri Solismaa. 
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Laskeutussyvänteillä voidaan pysäyttää kiintoainesta ja ravinteita. Tämän kokoinen kohde on liian pieni vesilinnuille. Kuva Lasse Jär-

venpään esityksestä Luonnonmukainen vesirakentaminen peruskuivatushankkeissa. 

 

 
Tulvatasanne ja ojan luiskien loiventaminen ovat toimivia vesiensuojelukeinoja. Kuvat Liisa Hämäläinen 
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14.9 ALAJOELLE PERUSTETTAVIEN KOSTEIKKOJEN HYÖDYT 

Hyöty Perustelut ja lähtökohdat 

14.9.1 OJIEN 
YLLÄPITOKUSTANNUK-
SET VÄHENEVÄT 

Mikäli kosteikot toteutetaan pohjapatoamalla, vähenee ojien 
pohjaustarve, koska liettymisvaraa on enemmän. Ensimmäiseen 
rakentamiseen saadaan jopa 100 % tuki 

14.9.2VESIENSUOJELU 

Lapuanjoen: valuma-alue on hyvin laaja ja siellä on paljon 
maanviljelysalueita, joilta tulee vesistöihin ravinne- ja kiintoainekuormitusta. 
Kosteikot, vaikka ne olisivat pieniäkin, parantaisivat kiintoaineen ja 
ravinteiden sitomista ennen Lapuanjokea. 

Vaikka kosteikko olisikin melko pieni, se voi toimia vesiensuojelussa. 
Pelloilta tulee niiden aktiivikäytön vuoksi verran kiintoainetta ja ravinteita, 
joiden pysäyttäjänä kosteikko voi toimia, kun siihen rakennetaan 
syvännealue ja virtausta hidastavia rakenteita, kuten pohjakynnyksiä ja 
tulvakynnyksiä. 

Esim. ojaan tehtävään pohjapatokosteikkoon kannattaa tehdä 
syvänteitä, mikä tehostaa vesiensuojelua. Toisaalta matalavetisille alueille 
muodostuu jo parin vuoden aikana vesikasvillisuutta, joka alkaa sitomaan 
ravinteita. Kosteikkoketjut yhdessä vähentävät kokonaisuutena valuma-
alueilta lähtevää kiintoaine- ja ravinnekuormitusta.  

14.9.3 VESILINTUJEN 
ELINYMPÄRISTÖ 

Kosteikolle voi tehdä avovesialuetta, josta iso osa on matalanveden 
aluetta ja joka soveltuu hyvin puolisukeltajien elinympäristöksi. Alueella voisi 
olla mahdollisimman paljon 20-50 cm vesisyvyyttä, mikä on optimaalista 
puolisukeltajasorsien ravinnonhankinnalle.  

Kosteikolle muodostuu jo ensimmäisenä kasvukautena vesiselkä-
rangattomien yhteisö, mikä takaa vesilintujen poikasille ravinnonhankintaan 
hyvät lähtökohdat. 

Vesilinnut voivat käydä ruokailemassa riistapellolla tai ympäröivillä 
puiduilla viljapelloilla syksyn muuttokauden aikana. 

14.9.4 RIISTAELÄIMET 

Kosteikolla perustettavan riistapellon kasveja käyttävät mm. 
hirvieläimet ja jänikset (rehukaali, naattinauris) ja vesilinnut (esim. ohra) 
sekä kyyhkyt (herne). Riistapeltoseoksia on saatavana valmiina 
siemenseoksina eri toimittajilta. 

14.9.5 LUONNON MO-
NIMUOTOISUUS 

Matalavetisestä kosteikosta, jolle tulee muutamassa vuodessa 
vesikasvillisuutta hyötyvät muutkin kosteikoilla elävät lajit kuten kahlaajat, 
lepakot ja viitasammakko. Keväällä virtaava vesi voi tehdä varhain aukeavia 
sulapaikkoja, mikä hyödyttää vesilintuja.  

14.9.6 IHMISTEN TIE-
TOISUUS YMPÄRISTÖN 
HOIDOSTA LISÄÄNTYY 

Jos tehdään ympäristön tilaa parantavia toimenpiteitä, kuten 
maisemaan hyvin sopivia kosteikkoja, joista maanomistajat myös mielellään 
kertovat, ne antavat lisää huomiota koko toiminnalle ja sen hyväksyttävyys 
kasvaa 

14.9.7 LUONNON VIR-
KISTYSKÄYTTÖ 

Kosteikko lähellä tietä mahdollistaa sen käytön kosteikko-
rakentamisen esimerkkikohteena. Polku-uran tekeminen kosteikolle ja 
siihen yhdistettynä katselukumpare ja/tai katselulava sekä infotaulu 
kosteikosta lisäävät kohteen arvoa käyntikohteena. 

Kosteikko lisää myös alueen lähimaisema-arvoa ja palauttaa 
suoraviivaisia ojia taas hieman luonnonmukaisemmiksi vesialueiksi, millä on 
jo arvo sinänsä. 

Ojaan tehty tulvakynnys ja kiviverhoiltu pohjapato näyttävät usein 
lähimaisemassa hienoilta, mikä lisää niiden kiinnostusta 
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14.10 MAATALOUDEN EI-TUOTANNOLLINEN INVESTOINTITUKI KOSTEIKKOJEN PERUSTA-

MISEKSI  

14.10.1 KORVAUSTASOT 

Katso korvaustasot alla olevan esitteen 2. sivulta punaisilla kehyksillä rajatut kohteet! Siellä on myös perinne-

biotooppikohteiden hoitoon liittyvät korvaustasot. 
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14.10.2. KOSTEIKKOJEN PISTEYTYS 

Kosteikkohakemukset pisteytetään alueellisessa ELY-keskuksessa oheisen pistejärjestelmän mukaisesti ja eniten 

pisteitä saaneet rahoitetaan. Huom! Jokaisesta neljästä kategoriasta täytyy saada vähintään 1 piste, jotta kosteik-

kohakemus etenee hakuprosessissa eteenpäin.  
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14.11 KOSTEIKON HOITOSOPIMUS 5-V AJAKSI ANTAA TUKEA HOITOON 

Merkittävää on myös se, että jos kosteikko voidaan perustaa ei-tuotannollisella investointituella, se voi 

saada 5-vuotisen sopimuksen kosteikon hoitoon. Hoitosopimuksen avulla kosteikolle voi saada hoito-

tukea kosteikon kunnossa pitämiseksi 450 €/ kosteikkohehtaaria kohti vuodessa 5 vuoden ajan! Esi-

merkiksi 0,5 ha:n kosteikko saisi 225 €/vuodessa 5 vuoden ajan.  

Hoitosopimuksen hakua varten pitää tehdä hoitosuunnitelma ELY-keskukseen ja hakea tukiraha vuo-

sittain. Jos kosteikko saa eti-tukea kosteikon perustamiseen se saa käytännössä myös 5-v hoitosopi-

muksen. Hoitorahaa voidaan käyttää esim. talkootyöhön (esim. penkereiden niittoon-raivaamiseen ja 

kosteikon rakenteiden tarkastuskäynteihin), aika ajoin tehtävään konetyöhön (esim. avovesialueen 

lisäämiseen, laskeutusaltaan tyhjentämiseen). 
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15 ROAD MAP 

15.1 YLEISTÄ 

http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/290/cover 

Tässä alla on tiivistettynä ylläolevasta linkistä löytyvä aineisto. Joitakin osia on käsitelty kevyemmin. 

Tarkoitus on, että tämän luettuaan lukijalla on yleiskäsitys hankkeen suunnittelusta ja läpiviennistä. 

Lopussa on esimerkkihakemus eräästä jatkohankkeesta. 

Leader-ryhmät ja ELY-keskukset toteuttavat Suomessa Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-

jelmaa vuosina 2014–2020. Manner-Suomessa toimii yhteensä 54 Leader -ryhmää ja 15 ELY-keskus-

ta, joilla jokaisella on oman alueen tarpeisiin perustuva maaseudun kehittämissuunnitelma. Näihin 

pohjautuvat hankkeet toteuttavat Manner-Suomen kehittämisohjelmaa käytännössä. Etelä-Pohjan-

maalla toimii Aisapari ry -niminen Leader -ryhmä. 

Tällä toiminnalla saadaan EU:lle maksettuja varoja takaisin alueiden kehittämiseen 

15.2 HANKKEET 

Hanketukia on eri tarkoituksiin. Hankkeet jaetaan eri tyyppeihin toiminnan ja sisällön mukaan seu-

raavasti: 

Kehittämishanke, joka voi olla yleishyödyllinen kehittämishanke tai yhteistyöhanke Näiden hankkei-

den tarkoituksena on luoda jotain uutta tai kehittää olemassa olevaa jollain tavoin paremmaksi. 

Yleishyödyllinen investointi. Yleishyödyllisellä investoinnilla tarkoitetaan sellaista pitkäaikaista han-

kintaa (rakentamista, remontoimista, käyttöomaisuuden hankkimista), joka on avoimesti kohdealu-

een asukkaiden ja muiden toimijoiden käytettävissä 

Koulutus- tai tiedonvälityshanke. Koulutushankkeilla lisätään esimerkiksi viljelijöiden, metsänomis-

tajien, elintarvikealan yrittäjien, muiden maaseudun yrittäjien tai kylien kehittäjien ja maaseudun 

asukkaiden osaamista. 

Teemahanke, joka koostuu useista eri toimenpiteistä, ”alahankkeista”. Teemahankkeita voivat hakea 

vain Leader-ryhmät. Teemahankkeella Leader-ryhmä kokoaa yhteen sellaisia pieniä yleishyödyllisiä 

kehittämistoimia tai investointeja, joita yksinään ei rahoitettaisi (tuen osuus alle 5 000 euroa) tai 

joiden toteuttajat eivät muuten pystyisi hanketta toteuttamaan. 

15.3 HANKESUUNNITELMA 

Hankesuunnitelmassa esitetään muun muassa lähtötilanne hankkeelle, tavoitteet ja toimenpiteet, 

joilla tavoitteisiin pyritään sekä toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. 

Hankesuunnitelmalle on säädöksissä asetettu tietyt vähimmäisvaatimukset. Hankesuunnitelmasta 

tai sen liitteistä on käytävä selville ainakin seuraavat asiat: 
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• Hakijan esittely: organisaatio, toiminta, taloustilanne, hankkeeseen käytettävissä olevat 

henkilö- ja muut voimavarat. 

• Hankkeen kohderyhmä, sisältö ja tavoitteet. Tavoitteet täsmennetään konkreettisiksi tulok-

siksi, joiden toteutumista voidaan seurata. 

• Hankkeen toteutusaika ja toimenpiteet sekä miten toimenpiteet toteutetaan (esimerkiksi 

palkataanko henkilöstöä, käytetäänkö ostopalveluja jne.). 

• Yhteistyötahot, jotka hakijan lisäksi osallistuvat hankkeen toteutukseen ja näiden tehtävät 

ja vastuut hankkeessa. 

• Kustannusarvio, jossa kustannukset on eritelty kululajeittain. 

• Rahoitussuunnitelma, jossa on huomioitu myös mahdolliset hankkeen tulot. 

• Tiedottaminen ja raportointi hankkeen etenemisestä ja tuloksista. 

Jos hankkeessa on kyse rakentamisesta, tarvitaan hankesuunnitelman lisäksi seuraavat tiedot: 

• Pääpiirustukset. 

• Sellaiset erikoissuunnitelmat, joilla on vaikutusta rakentamisen kustannusarvioon. Tällaisia 

ovat esimerkiksi LVI- ja sähkösuunnitelmat. 

• Rakennusselostus 

• Kustannusarvio 

15.3.1 HANKESUUNNITELMA HYRRÄÄN 

Hanke tallennetaan Hyrrä -nimiseen hankejärjestelmään. Järjestelmään kirjautuminen edellyttää 

Katso -tunnuksia, joita on harvalla yksityisellä henkilöllä. Hanke kannattaa suunnitella seuraavan ja-

ottelun mukaan, jolloin sen siirtäminen Hyrrään on helppoa. 

1) Hankkeen nimi. 

2) Hankkeen julkinen kuvaus Tiivistä tähän hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet. Suositus on, että 

EU-osarahoitteisuus kävisi ilmi julkisesta kuvauksesta. 

3) Hakija: Nimi, yhteystiedot ja Y-tunnus tai yhdistyksen rekisteröintinumero. 

4) Hankkeen tarve ja tausta: Kerrotaan lähtötilanne: mistä idea on saanut alkunsa tai mikä on se 

ongelma, johon hankkeen avulla etsitään parannusta. 

5) Hankkeen tavoitteet: Kerro, mitä konkreettista hankkeella saadaan aikaan. 

6) Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa Kerro ne käytännön toimet, 

työt tms., jotka tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi ja ketkä tekevät ne. 

7) Hankkeen yhteistyötahot Kerro, osallistuuko hankkeen käytännön toteutukseen muitakin tahoja 

kuin hakija. 

8) Millaisia riskejä hankkeeseen sisältyy ja miten niihin varaudutaan: Kerro, millaisia epäonnistumi-

sen mahdollisuuksia toimenpiteissä on. Miten epäonnistuminen estetään tai sen todennäköi-

syyttä vähennetään. 

9) Miten huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet: Ympäristölle selvää haittaa tuottava toi-

minta ei kuulu hankkeisiin. Toimenpiteillä pyritään parantamaan ympäristöä sekä ekologisessa, 

taloudellisessa, sosiaalisessa että kulttuurisessa mielessä. 

10) Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sekä alueelliseen suunnitelmaan tai 

paikalliseen strategiaan. Miten aiemmat hankkeet on huomioitu. Tietoa saa alueen ELY -keskuk-

selta ja Aisaparilta. 
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11) Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu: Määrittele ne tahot, joihin hankkeen 

toiminta kohdistuu tai ketkä siitä hyötyvät, ja kerro, millä perusteella kohderyhmä on valittu. 

12) Miten hankkeen toteutumista arvioidaan: Määritellään, miten hankkeen vaikuttavuutta mita-

taan. 

13) Miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen: Selvitetään, 

kuinka pitkäaikaista vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan, kuinka pitkävaikutteisia ovat aikaan-

saadut tulokset. 

14) Tiedottaminen: Tehdään suunnitelma tiedottamissuunnitelma, määritellään ajankohdat ja koh-

teet. 

15) Hankkeen kustannusarvio: Kirjaa ylös kaikki rahamenot, joita hankkeessa arvioidaan syntyvän. 

Huomaa, että jos hankkeen hakija on arvonlisäverovelvollinen ja saa AVL -palautuksen, eivät 

hankkeen ALV:t ole kustannus. Kustannusarvio voidaan tehdä useammalla tavalla. Yleiskulujen, 

(työntekijöiden työterveyskulut, toimitilavuokra, työssä tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen 

kulut, puhelin-, tietoliikenne-, tarvike- ja muut vastaavat toimistokulut, tarjoilukulut, ohjausryh-

män kokouskulut sekä hankkeen työntekijöiden osallistuminen seminaareihin ja koulutuksiin. 

kulut voidaan helpoimmin kirjata ns. flat rate 24 % kustannusmallilla, jossa yleiskulut ovat 24 % 

maksetusta palkkasummasta. Muitakin mahdollisuuksia on. 

16) Hankkeen rahoitussuunnitelma: Kirjaa haettava tuki (EU ja valtio, Leader -hankkeissa myös Lea-

der -kuntaraha) 

• Kunnan suora rahoitus hankkeeseen (tähän myös esimerkiksi elinkeinoyhtiön laittama 

rahoitus) 

• Muu julkinen rahoitus (seurakunnan, Metsähallituksen, Luken raha yms.) 

• Yksityinen, rahallinen osuus. 

• Yksityinen, vastikkeeton työ (kökkätyö). 

15.4 HANKKEEN HAKEMINEN 

Hanke kirjataan Hyrrä -järjestelmään, josta se tulee rahoituspäätöksen tekijän käsittelyyn. Tämä 

vaihe on järkevää teettää taholla, jolla on Katso -tunnukset. Hakemuksesta kannattaa keskustella 

Aisapari ry:n henkilöiden kanssa ennen hakemuksen jättämistä. 

Hanke voidaan aloittaa vasta, kun hakemus on jätetty ELY -keskukselle tai Aisapari ry:lle ja hakija on 

saanut vastaanottajalta vireilletuloilmoituksen. Tämä ei ole vielä lopullinen tukipäätös. Virallinen se 

on sen jälkeen, kun ELY -keskus on tehnyt hankkeen laillisuustarkastuksen. Aloittamista ei kuitenkaan 

ole esimerkiksi tarjousten pyytäminen. 

15.5 HANKEPÄÄTÖS 

Hanke- eli tukipäätös on ELY-keskuksen hankkeen hakijalle toimittama asiakirja. Tukipäätös on luet-

tava ja ymmärrettävä kohta kohdalta. Monilla Leader-ryhmillä ja ELY-keskuksilla on tapana käydä 

tukipäätösasiakirjat läpi yhdessä tuensaajan kanssa. Kaikkien hankkeen käytännön pyörittämiseen 

osallistuvien henkilöiden kannattaa osallistua tukipäätöksenopiskelutilaisuuteen. Huomaa että tuki-

päätöspaperit eivät ole läheskään aina yksi yhteen hankehakemuksen kanssa. 
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15.6 HANKKEEN TOTEUTUS JA SEURANTA 

Hankkeelle myönnetään rahoitusta tiettyjen, tukipäätöksessä hyväksyttyjen toimenpiteiden toteut-

tamista varten. Aina hanke ei etene niin kuin on suunniteltu, vaan syystä tai toisesta toimenpiteet 

muuttuvat. Keskustele muutoksista aina etukäteen rahoittajan kanssa. 

15.7 MUUTA HANKKEESTA 

Hankkeen edistyessä seurataan mm. talkootyön tekemistä. Jokainen talkootyön tekijä ja tuntimäärä 

kirjataan sitä varten olevalle lomakkeelle. Samoin seurataan tiedotustilaisuuksiin osallistuneiden 

henkilöiden lukumäärää, mikäli hankkeesta pidetään tiedotustilaisuuksia. 

Hankkeen taloudesta tehdään kirjanpito. Mikäli tuen saajalla on muuta toimintaa, tehdään hank-

keesta oma kirjanpitonsa. Hankkeen maksuliikenteessä ei kannata käyttää käteistä rahaa, vaan mak-

sut tehdä hanketta varten perustetun pankkitilin kautta. 

Kun hanke etenee, haetaan maksatusta kerran vuodessa. Mikäli hanke kestää alle kaksi vuotta, voi-

daan maksatus hakea yhdellä kertaa. Maksatukset haetaan Hyrrä -järjestelmän kautta. Maksatusha-

kemuksen allekirjoittaa hakijaorganisaation virallisen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. 

Hanketoiminta saattaa tuntua monimutkaiselta ja sitä se hiukan onkin, koska hankkeissa käytetään 

EU -rahoitusta, jota kontrolloidaan tarpeen mukaan samoin, kuin mitä tahansa muuta EU -rahoitusta 

väärinkäytösten estämiseksi. 
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15.8 ESIMERKKI HANKEHAKEMUKSESTA 
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5.10 ESIMERKKI HANKESUUNNITELMASTA 
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16 LOPUKSI 

Olin yllättynyt Lapuan kaupungin osoittaessa kiinnostusta allekirjoittaneeseen luontomatkailu -hank-

keen esiselvityksen tekemiseksi. Selvisi kuitenkin, että hankkeeseen kuuluvat mukaan muiden mu-

assa kalastus ja kanakoiraharrastus ja niiden edistämisen tarvitsema riistanhoito. Keskusteluissa 

hankkeen työmääräksi arvioitiin noin 9 kk. Tältä pohjalta lähdin hanketta usean tahon kanssa yhteis-

työssä hahmottelemaan, kokosin niistä esityksiä tukiryhmään, joka vahvisti linjaukset. Työsuhde alkoi 

21.11.2016. Työsopimusta kirjoitettaessa tammikuussa tuli kuitenkin ilmi, että työn pitäisi valmistua 

kahta kuukautta alkuperäistä aiemmin. Lupasin sitoutua aikataulun lyhenemiseen ja kun työtä ei vä-

hennetty, tulkitsin sen siten, voin työskennellä tarpeen mukaan, tosin vapaa-ajan kustannuksella. Ai-

kataulu piti. 

Työstä tuli laaja, koska alkuun oli lyöty kiinni käsiteltävät aihealueet. Koetin tutustua kuhunkin aiheko-

konaisuuteen suhteellisen perusteellisesti ja kirjata tiiviissä muodossa havainnot, päätelmät ja ehdo-

tukset raporttiin. Aineistossa on kaksi yleisosiota, joista toinen käsittelee Lapuan Alajokea ja toinen 

Lapuanjokea. Aineisto on koottu siten, että sen voi jakaa eri osioihin ja käyttää sellaisenaan. Tästä 

johtuen kussakin osiossa on oma luettelonsa lähdeaineistosta.  

Haluan lausua lämpimät kiitokset Lapuan kaupungille mahdollisuudesta tehdä tämä esiselvityshanke, 

sekä asiantuntevasta tuesta esimiehelleni Mervi Mikkolalle ja muille tukiryhmän jäsenille Kai Pönti-

selle, Veli-Martti Lahdensuolle ja Markku Turjalle. Lisäksi haluan lausua lämpimät kiitokset työtäni 

tukeneille laajalle joukolle eri alojen asiantuntijoita. 

Lapualla 19.1.2018 

 

Heikki Alakarhu 

 



121 

 
 

 


