
Evijärvi 
 

YLEISKUVAUS 
 

Evijärven pinta-ala on 27,1 neliökilometriä ja rantaviivan pituus noin 110 kilometriä. 

Järvessä lasketaan olevan 132 saarta ja luotoa. Keskisyvyys on vain 1,7 metriä ja suurin 

syvyys 3,5 metriä. Näkösyvyys on metrin luokkaa. Järven rannalla on noin 500 mökkiä. 

 

Järvimaisemaa hallitsevat metsäiset niemet ja saaret. Laajempi peltoaukea näkyy vain 

Inankylän Kedonselällä. Lipsunniemi on kalliomaata, minkä takia siellä on myös lyhyitä 

kalliorantoja. Muut Evijärven rannat ovat moreeni- tai turvemaita. Karujen rantojen 

vastakohtana vesikasvillisuus on rehevää. Mataluuden, rehevyyden ja suojaisuuden ansiosta 

Evijärvi on maakunnan parhaita lintujärviä. Jokisuunlahti on jopa kansainvälisesti arvokas 

lintuvesi. Mustatiira pesii koko maassa pysyvästi vain Evijärvellä. Evijärvellä pesinyt 

maakunnan ainoa merikotkapari menehtyi keväällä 2014. 

 

Pikku jättiläinen -kirjan mukaan Evijärvi oli 1800-luvulla Euroopan kalaisin järvi. Kunnan 

vaakunassakin ui kaksi säynävää. Kalakanta vähentyi, kun Evijärven säännöstely aloitettiin 

1954. Lisäksi rehevöityminen on hävittänyt arvokalat lähes kokonaan. Evijärvestä 

kalastetaan lähinnä haukea, särkeä, lahnaa ja ahventa. Järvessä on myös kiiskeä, salakkaa, 

säynettä, suutaria, ruutanaa, madetta ja rapua.  

 

 
 

Rehevä ja suojainen Evijärvi on Etelä-Pohjanmaan parhaita lintujärviä, paikoin jopa 

kansainvälisesti kiinnostava. (Kuva Hanna Ristimäki) 



 

 

Evijärven kirkonkylän sisältävä Evijärven eteläinen niemi on määritelty maakunnallisesti 

arvokkaaksi maisema-alueeksi. Vuonna 2013 tehdyn ehdotuksen mukaan sellaiseksi 

nimettäisiin myös koko järven pohjoisrannan tienoo Ähtävänjoen luusuasta Inankylään asti. 

 

Evijärven veden korkeus näkyy Ely-keskuksen Kaarrehaaran säännöstelypadon lukemissa: 

http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/47/l470211001y/wqfi.html Korkeusvaihtelu on hyvin pientä. 

 

 

KARTOITUS 
 

Evijärven kartoitettiin pe-su 4.-7.7.2014 seitsemällä melonnalla, tukikohtana Sillankorvan 

leirintäalue. Erityisen näkökulman tarjosi varhaisen aamun lintumelonta, jossa oppaana oli 

Evijärven linnuston kesällä 2012 kartoittanut Tapio Sadeharju. Evijärven kartoitukseen otti 

hienossa kesäsäässä osaa kaikkiaan 28 melojaa: Veli-Matti Hakala, Seija Heittola, Jaakko 

Holtinkoski, Hubertus Härke, Jorma Isotalo, Kaisa Isotalo, Päivi Karttunen, Hanna Kasari, 

Timo Kinnunen, Kimmo Koivisto, Kaarlo Koskimies, Piia Rajala, Ilkka Lehtimäki, Aki 

Martikainen, Ilari Martikainen, Lauri Martikainen, Marjaana Mattila, Ari Nousiainen, Anssi 

Orrenmaa, Margit Orrenmaa, Liisa Osula, Liinu-Maija Raittila, Hanna Ristimäki, Tapio 

Sadeharju, Sari Saunamäki, Suoku Siren, Merja Suomela ja Eija Tuomaala. 

 

 
 

Kartoittajat testasivat pienen Viskarinlippu-saaren kapasiteettia. Taukotilaa löytyy vähintään 

kahdelletoista melojalle ja kajakille. (Kuva Ari Nousiainen) 

 

http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/47/l470211001y/wqfi.html


SOVELTUVUUS MELONTAREITTIKSI 
 

Evijärvi tarjoaa Etelä-Pohjanmaan ehkä parhaat puitteet järvimelonnalle. Evijärvi on 

maakunnan sokkeloisin ja saarisin melontaympäristö, kuin edustava näyte järvisuomalaista 

vesimaisemaa jokien ja lakeuksien maakunnassa. Samasta syystä missään muussa 

maakunnan vesistössä ei ole yhtä helppo eksyä kuin Evijärvellä. Kartta on pakollinen ja 

kompassi suositeltava apuväline. Horisontin yläpuolelle kohoavat kirkko, vesitorni, YLEn 

linkkimasto ja Murtomäen masto eivät näy suurimpaan osaan järveä. 
 

Lukuisten saarien ja niemien ansiosta tuulisuus ei ole melojalle yhtä suuri uhka kuin 

Lappajärvellä ja Ähtärinjärvellä. Aallot saattavat silti nousta nopeastikin Isoselällä ja 

Ahoselällä. Suojaisia kiertoreittejä on tarjolla, mutta ne pidentävät melontamatkaa helposti 

jopa kymmenellä kilometrillä. 
 

Isoselkä ja Ahonselkä ovat Evijärven ydinmaisemaa, mikä avautuu joka suunnasta 

erilaisena. Selkiä ympäröivät saaret ja lahdet tarjoavat runsaasti nähtävää ja tutkittavaa. 

Lintujen suosimia lahtia ovat ruovikkoinen Jokisuunlahti, Elviikinlahti, Kniivilänlahti ja 

Puotilahti. Välijoki, Kirsinpäkki ja Ähtävänjoki lisäävä järveen omat jokimaiset 

ulottuvuutensa.  
 

Evijärven melojaa hemmotellaan erittäin hyvällä rantautumispaikkojen verkostolla, joka on 

edelleen kasvamassa, ehkä jopa uittokämpällä. Hienoja taukosaaria ovat Ruumissaari, 

Kettusaari, Kuikkasaari ja Viskarinlippu. Rannoilla on useita hyviä lähtö- ja taukopaikkoja. 

 

 
 

Evijärvi on kuin pala järvi-Suomea jokien ja peltojen maakunnassa. (Kuva Eija Tuomaala.) 



 

EVIJÄRVEN TARKEMPI KUVAUS MELONTAREITTINÄ 
 

Mikäli Tervareitin meloja ylittää Evijärven mahdollisimman suoraviivaisesti, hänelle kertyy 

Välijoen suulta Ähtävänjoen alkuun noin 10 kilometrin taival. Suorin reitti kulkee 

Jokisuunlahdelta Kettusaaren ja Hautasaaren länsipuolelta sekä Lipsunninniemen ja 

Lammassaaren välistä kohti Ähtävänjoen lahtea. Hyviä taukopaikkoja tällä reitillä ovat 

Ruumissaari (noin 2,5 km jokisuulta), Kettusaaren uimapaikka (noin 3 km), Lipsunnin laavu 

(reilu 6 km) ja Korkeamaan kota (reilu 6 km). 

  

Evijärvi on seuraavassa kuvattu neljässä osassa: Jokisuunlahti, lounainen osa, luoteinen osa 

ja koillinen osa. Edellä mainitut taukopaikat kuvataan omissa osissaan. 
 

 

EVIJÄRVEN JOKISUUNLAHTI 
 

Tervareitin meloja saapuu Evijärvelle Välijokea pitkin etelän suunnasta. Ennen järvelle 

tulemista on sopiva lähtö- tai taukopaikka Välijoen lopussa idän puolella oleva pieni 

veneenlaskupaikka hiekkatien varrella, noin 250 metrin päässä Kaustisentien sillalta. 

 

Evijärven Jokisuunlahdelle etelästä saapuva ei kohtaa selkeää rantaa, vaan sokkelomaisen 

kaislikon ja ruovikon. Sen kaakkoiskulmassa alkaa Pikkujoen uoma, joka sekoittuu kohta 

kaislikkoon. Lahden lounaiskulmassa näkyy suojellun Valmosan suon lintutorni, johon asti 

ei kartoitusmelonnan aikana päässyt melomalla. Lintutornin saavuttaminen avaisi 

melontaretkeilylle erittäin merkittävän ulottuvuuden, sekä taukopaikkana että lintujen 

seuraamisen tukikohtana. Kartoituksen aikana reitin avaamiseksi lintutornille punnittiin 

kahta vaihtoehtoa, joista ensimmäinen on aikaisemmin avoinna olleen vesiväylän 

palauttaminen kaislikkoa perkaamalla. Tätä mahdollisuutta on pidetty esillä Jokisuunlahden 

rauhoittamisen käsittelyssä vuonna 2014. Toinen vaihtoehto on polun raivaaminen ja 

merkitseminen lintutornin kaakkoispuolen rantamaastoon. Rantautumispaikka ja polun 

lähtöpaikka voisivat olla lähellä yksityistä laavua, joka löytyy Välijoen suiston läntisen 

haaran varrelta. 

 

 

Kaislikkoinen 

Jokisuunlahti ja sen 

viereinen Valmosanneva 

avautuisivat melojalle 

vielä paremmmin, jos 

lintutornille pystyttäisiin 

avaamaan melonta- tai 

patikkayhteys 

Jokisuunlahden 

suunnalta.  



 

Lintutornilta kulkee muutaman sadan metrin selkeä polku lounaan suuntaan 

jätevedenpuhdistamolle. Evijärven keskustaan kohti länttä johtava kilometrin mittainen 

polku on nykyään kosteassa kunnossa, mutta suunnitelmissa on tämän polun kohentaminen. 

Lintutornista pohjoiseen aukeaa Natura-suojeltu Valmosan keidassuo, jossa elää muun 

muassa kalasääskiä ja mustatiiroja. Kartoituksen lintumelonnalla siellä nähtiin 

ruskosuohaukka ja harmaahaikara. Jokisuunlahti on myös Etelä-Pohjanmaan merkittävin 

kaakkurin, silkkiuikun ja nokikanan pesintäalue. Lintutornilta on mahdollista kiikaroida 

myös Jokisuunlahden itäpuoliselle Vilvistin suoalueelle, jossa pesii muun muassa 

kalasääski. Vilvistin eteläpuolella Rääshaannevan edustalla voi keväällä kuunnella 

viitasammakon kutuääniä. Jokisuunlahdella ja Rääshaannevalla kasvaa uhanalaisia 

vesikasveja, kuten suomenlummetta, kapealehtiosmankäämiä, jokileinikkiä, koiruohoa ja 

kissankäpälää. Valmosasta on löydetty myös Suomen pohjoisin vesipähkinän jäänne. 

 

Jokisuunlahdesta seuraava lahti koillisen puolella on Elviikinlahti, jonka molemmat reunat 

ovat nekin antoisaa lintualuetta. Lahti on myös kalaisa, sillä sieltä pyydettiin 22.4.2014 

Suomen kolmanneksi suurin arven, mitoiltaan 2097 grammaa ja 49 senttimetriä. 

Elviikinlahden perällä on Särkikylän Nääsinrannan venepaikka, joka on melojalle hyvä 

tauko- ja lähtöpaikka, vaikka pukukoppeja ja käymälöitä ei olekaan. Tie venepaikalle 

erkaantuu Nääsintieltä. 

 

 
 

Elviikinlahden pohjukasta löytyy Särkikylän Nääsinrannan venepaikka, mistä käsin on hyvä 

tarkkailla lahden lintuja, lähteä melomaan tai pitää taukoa. 

 



Elviikinlahden pohjoispuolella jatkuu Kettusaaren itäpuolelta reitti kohti Isoselkää, johon 

palataan myöhemmin. Kettusaaren länsipuolelle suunnatessa tulee viimeisenä saarena 

vastaan mielenkiintoinen paikka, noin 100 metrin mittainen Ruumissaari. Kyseessä on koko 

Järviseudun vanhin virallinen hautausmaa. Ruumissaaresta toimi kalmistona 1500-luvulta 

lähtien, kunnes Lappajärven kirkko rakennettiin 1636. Vielä tämän jälkeen vainajia 

haudattiin saareen ainakin suurena koleravuotena 1830. Ruumissaareen pystytettiin 

muistomerkki vuonna 1969. Oman kappelin saari sai vuonna 2003. Rantautuminen on 

helppoa koilliskulmassa olevan laiturin puolelta.  

 

 

Ruumissaaren kappelissa 

on pidetty kesäisin 

jumalanpalveluksia. 

Muina aikoina 

historiallinen saari toimii 

vaikuttavana 

taukopaikkana. 

 

(Kuva Hanna Ristimäki) 

 

Ruumissaaresta hieman pohjoiseen näkyy Kettusaaren länsirannalla yleinen laavu ja pieni 

hiekkarantainen uimapaikka, jotka sopivat hyvin myös melojien taukopaikaksi. Kettusaaren 

laavun koordinaatit ovat 63⁰23’33”N / 23⁰29’20”E. 

 

 

Suuren Kettusaaren 

lounaisrannalla on hyvä 

tauko- ja uimapaikka. 

 

Kettusaari on Inansaaren ohella Evijärven selvästi suurin saari, joka jakaa järven kahteen 

suurin piirtein yhtä suureen osaan. Kettusaaren luoteisin osa on terävä Huipanpäänniemi. 



Perimätiedon mukaan Evijärven ensimmäinen asukas asettui sinne, ennen kuin kylmät 

pohjantuulet pakottivat hänet muuttamaan pysyvästi Peltoniemelle. Huipanpäänniemen 

kärjessä onkin pienen reunavallin takana pieni painanne, joka on helppo kuvitella 

houkuttelevaksi asuinpaikaksi. Se olisi myös mukava taukopaikka ja otollinen paikka 

geokätköpurkille, mikäli maanomistaja ja lähellä olevan mökin omistaja sen sallivat.  

 

 
 

Kettusaaren Huipanpäässä on rantavallin takana pieni painanne, jonka voi hyvin kuvitella 

viehättäneen asuinpaikkaa etsinyttä Evijärven ensimmäistä asukasta. Pohjoistuulet kuitenkin 

pakottivat hänet muuttamaan mantereelle, kertoo kansantarina. 

 

Jokisuunlahdelta päin on helppo nousta rauhallisesti virtaavaa Välijokea ylävirtaan. Noin 

kilometrin päässä on itäpuolella mielenkiintoinen Varispuron suoalue. Runsaat kaksi 

kilometriä jokisuusta tulee vastaan entisen Kirstilänkosken suvanto. Siellä melojaa 

houkuttelevat Pyövelinmänty, uimapaikka, laavu ja lohilampi, joita on kuvattu Välijoen 

kartoitusraportissa. 

 

 

EVIJÄRVEN LOUNAINEN OSA 
 

Evijärven lounainen osa on järven asutuinta aluetta. Pappilan kivisillan pohjoispuolisen 

lahden osan rannoilla on tarjolla kaksi majoituspaikkaa: Sillankorvan leirintäalue ja Star 

Garden. Molemmat ovat hyviä tukikohtia Evijärven melontaretkille. Ruurikkalan 

kartanohotelli ei tällä hetkellä yleisessä majoituskäytössä. Sillankorvan leirintäalueelta voi 

vuokrata kahta Evijärvi-seuran hankkimaa avokanoottia. Lähtöpaikalle on rakennettu pieni 

laituri, johon on hyvä rantautua myös kajakeilla. 



 

  

Kesäaurinko laskee 

Sillankorvan 

leirintäalueen 

hiekkarannalta 

katsottuna. 

 

(Kuva Hanna Ristimäki) 

 

Lahden pohjoisella puolella on seurakunnan omistama Lehtisaari, johon on suunniteltu 

laavua. 

 

Alun perin 1880-luvun alussa rakennetun Pappilan kivisillan voi alittaa lännen puolisesta 

isommasta aukosta tai idän puoleisesta pikku aukosta, joka on juuri riittävän kokoinen 

kajakeilla ja kanooteilla kulkemiseen. 

 

Kivisillan eteläpuolella avautuu idän suunnalla Kniivilänlahden ruovikko, joka on jälleen 

yksi hyvä alue linnuille. Siellä on pesinyt muun muassa ruskosuohaukka. Hyviä lintualueita 

ovat myös Kniivilänlahden lounaisessa kulmassa oleva kaksi pikku lahtea Tervaniemen 

molemmin puolin. 

 

 
 

Kniivilänlahtea hallitsi keskikesällä 2014 yli tuhannen lokin parvi. 

(Kuva Timo Kinnunen) 

 

Kniivilänlahden meloja pystyy ihastelemaan Evijärven kirkon ja kappelin torneja. 

Kirkontorni nousee horisontin yläpuolelle myös Jokisuunlahden puolelta katsoen.  



 

Kniivilänlahden kaakkoisessa kulmassa on Evijärven keskustan venelaituri, joka on myös 

mahdollinen lähtöpaikka. Laiturista nousemalla on noin 300 metrin kävelymatka Evijärven 

palveluihin. Kunnantalon pihalla voi samalla ihmetellä Uittomies-patsasta. Torin laidalla on 

Limutippu-museo. 

 

Etelän suunnassa näkyvä vilvoittava suihkulähde houkuttelee jatkamaan matkaa Tervareitin 

ulkopuolelle rajatun Kirsinpäkin puron suuntaan. Kirsinpäkki sai 1980-luvulla kyseenalaista 

kunniaa Lappajärven jätevesien lasku-uomana. Nykyään se tarjoaa melojalle mukavan reitin 

läheiselle Vähäjärvelle. 

 

Kirsinpäkki on melojan näkökulmasta mukavan kokoinen parikymmentä metriä leveä 

paikoin suorantainen pikkujoki. Se alittaa Kauppatien reilun 300 metrin melonnan jälkeen ja 

Kaustisentien siitä reilun puolen kilometrin päässä. Kaustisentien sillan koillispuolella 

näyttää joskus olleen veneenlaskupaikka, jonka kohdalta voisi nousta maihin ja kävellä 

Kaustisentietä pitkin noin 350 metrin matkan Mäntyhovin hyvin varustellulle 

huoltoasemalle. 

 

Kirsinpäkkiä vielä puoli kilometriä melomalla aukeaa idän puolella Vähäjärvi. Puolen 

kilometrin mittaisen suolampea muistuttavan Vähäjärven idylliä vähentää sen pohjoisrantaa 

pitkin kulkeva vilkas Kaustisentie. Kartalla Vähäjärven kaakkoisrannalle merkittyä laavua 

ei havaittu kartoitusmelonnoilla. 

 

Kirsinpäkki jatkuu melontakelpoisena vielä noin 3 kilometrin matkan, ennen kuin risut ja 

pienet sillat tekevät melonnasta hankalaa. Kirsinpäkin suunta tarjoaa joka tapauksessa useita 

kilometrejä lisää melottavaa Evijärven ympäristöstä kiinnostuneelle. 

 

 
 

Kirsinpäkin puro ja sen varrelta löytyvä Vähälampi antavat Evijärven melojalle usean 

kilometrin mittaisen suomaisen ulottuvuuden. (Kuva Timo Kinnunen)  



EVIJÄRVEN LUOTEINEN OSA 
 

Evijärven luoteinen osa on luonnollinen suunta järven läpi kohti Ähtävänjokea 

suunnistavalle, mutta se on antoisa osa myös koko järven tutkijalle.  

 

Lipsunninniemen ja Lammassaaren välinen ympäristö tarjoaa vastapainoa muuta Evijärveä 

hallitseville metsäisille niemille ja saarille. Pienet saaret ja luodot luovat selvästi kivisempää 

ja kallioisempaa maisemaa. 

 

Lipsunninniemen takana meloja tunnistaa lintujen valkeaksi merkitsemän parimetrisen 

kolmiomaisen Kokkokiven. Sen lähellä on kaksikin hyvää taukopaikkaa. Lipsunninniemen 

lännen puoleisen lahden perukalta löytyvä Lipsunnin laavu tarjoaa hyvän suojan ja 

nuotiopaikan kauniissa ympäristössä. 

 

 
 

Lipsunninniemen takana olevan komean laavun ympäristö on Evijärven kivisintä.

 

Vain muutama sata metriä Lipsunnin laavulta länteen on rannalla hieman piilossa 

Korkeamaan kota ja sen vierellä paremmin näkyvä partiolaisten talo. Kotaa ja nuotiopaikkaa 

on lupa käyttää, kun partiolaiset eivät ole majallaan. Kodan sisälle mahtuu tarvittaessa 

useampikin yöpyjä. Korkeamaan kodalta on kaavailtu Maalaiskartano Puustelliin johtavaa 

kilometrin mittaista polkua. 

 



 
Korkeamaan kota jää hieman piiloon metsikön katveeseen. Paikan tunnistaa vieressä olevasta 

lautaseinäisestä partiolaisen majasta.

Noin kilometrin päässä Korkeamaan kodasta itään meloja kohtaa Kokkolahden. V:n 

muotoisen lahden perukalle 200 metriä aivan melomalla vastaan tulee pieni hiekkaranta. Se 

kuuluu vasemmalla puolella avautuvalle Evijärven Helluntaiseurakunnan Kokkolahden 

leirikeskukselle. Keskuksen isännän Kari Laukkosen luvalla melojat saavat käyttää rantaa, 

mikäli leiri ei ole käynnissä. Leirikeskuksen rantaan kaavaillaan myös melontalaituria. 

Leirien ulkopuolella leirikeskuksen runsasta majoitustilaa on mahdollista myös vuokrata.  

 

Kokkolahdesta kohti länttä melomalla aukeaa pienen kapeikon takana puolentoista 

kilometrin pituinen Puotinlahti. Sen läntiselle rannalle karttaan merkityt Lapinkirkko ja 

tervahaudan pohja ovat aivan asutuksen kyljessä, minkä takia ne eivät nykyisellään ole 

aivan sopivia käyntikohteita. Selkeämpi nähtävyys löytyy Puotinlahden ilmatilasta, sillä 

Evijärven ensimmäinen mustatiirojen pesäpaikka lahden pohjoisrannalla näytti olevan 

käytössä ainakin kartoitusmelonnan aikana. Koko Suomessa harvinaiset pesivät mustatiirat 

lentelivät melojien yllä sekä Puotilanlahdella että Lammassaaren eteläpuolella. Saman 

melontapäivän aamuna niitä ei näkynyt Jokisuunlahdella. 

 

Kortesaaresta alkava koillisen osan pohjoinen lahti johtaa parin kilometrin mittaisena 

Ähtävänjoen alkuun. Lahden itäpuolella on ruohottunut pikku saari, Kattilakari. Se on 

saanut nimensä saarelta löydetystä kattilasta, johon oli isonvihan aikana piilotettu hopeaa 

venäläisiltä. Karin historia antaisi hyvän tarinan geokätkölle, mutta kaislojen keskellä oleva 

saari ei vaikuta kovin houkuttelevalta kätköpaikalta. 

 



Lahden perällä alkaa vasemmalta puolelta kiemurteleva Ähtävänjoen luonnonuoma 

kalaportaineen. Oikealta puolelta alkaa Kaarrehaaran padottu keinouoma. Näiden 

melontakelpoisuutta kuvataan Ähtävänjoen raportin alussa.  

 

 

EVIJÄRVEN KOILLINEN OSA 
 

Evijärven koillinen osa tarjoaa järven kaksi vierekkäistä selkää, runsaasti erikokoisia saaria, 

hyviä taukopaikkoja ja Inankylän kulttuurimaisemia. 

 

Toisiinsa liittyvät Ahonselkä ja Isoselkä tarjoavat Evijärven avarimmat näkymät, joita 

niemet ja saaret täplittävät koko 360 asteen leveydeltä. Tätä koko Etelä-Pohjanmaan 

järvisuomalaisinta maisemaa voi lähestyä noin kymmenestä eri suunnasta. Hienoja 

tulokulmia ovat esimerkiksi Lammassaaren pohjoispuolen pikku saaristo sekä 

Lammassaaren ja Hautasaaren välinen koukkuinen Vinsalmi. 

 

 
 

Ahonselkä ja Isoselkä ovat Evijärven keskeistä maisemaa, jonka kautta voi meloa moniin 

kiinnostaviin suuntiin. (Kuva Hanna Ristimäki) 

 

Kuikkasaari on hieno paikka tauon pitämiselle Ahonselän ja Isonselän välissä. Laituri 

löytyy noin 130 metriä pitkän saaren luoteispuolelta ja siitä johtaa kaunis katajapolku 

laavulle. Itse laavu, nuotiopaikka, pöytä ja käymälä kaipaisivat jo kohennusta. 

Kartoituskäynnin aikana pöydän päältä poistettiin paljon aikaisemmin siihen rojahtanut 

suuri lehtipuu. Pöydän penkit ovat kuitenkin lahonneet käyttökelvottomiksi. 



 

 

Keskeisellä paikalla oleva 

Kuikkasaaren laavu 

nuotiopaikkoineen ja 

pöytineen oli päässyt 

hieman rapistumaan.  

 

Isosaaresta vajaan kilometrin päässä itäkoillisessa on Selkäsaari keskellä Isoselkää. 

Selkäsaaressa vuosia pesinyt maakunnan ainoa merikotkapari löydettiin menehtyneenä 

keväällä 2014. Syytä ei ole saatu selville. Selkäsaarta tai sen lähistöä ei ollut aikaisemmin 

lupa lähestyä merikotkien takia. Lähestyminen ei ole vieläkään suotavaa, koska toiveissa on, 

että joku pesästä lähteneistä poikasista saattaisi palata asuttamaan lapsuuden kotiaan. 

 

Kuikkasaarelta vajaat 2 kilometriä koilliseen on eriomaisessa paikassa seuraava hyvä 

taukosaari, pikkuruinen Viskarinlippu. Vain noin 30 metrin mittainen Inan osakaskunnan 

hallinnoima saari löytyy Ahosaaren ja Vähä-Karhusaaren puolivälistä. Laituri on saaren 

pohjoispuolella ja kaunis pikku laavu aivan saaren keskellä. Kartoitusmelonnassa todettiin, 

että tiukan paikan tullen Viskarinlipulle mahtuu ainakin 12 melojaa kalustoineen sekä omat 

paikkansa sekä miesten että naisten tarpeille. Viskarinlipun koordinaatit ovat 63⁰26’39”N / 

23⁰30’44”E. 

 

    
 

Hienolla paikalla oleva pieni Viskarinlippu tarjoaa tunnelmallisen taukopaikan. 



   

Kohti Inankylää edetessä voi käyttää myös vaihtoehtoista väylää, Kaivoslahden ja 

Kaivosselän välisen ison niemen juuresta oikaisevaa kaivettua uomaa. Noin 300 metriä 

pitkä uoma alittaa sillankin, mutta on syvyytensä ja leveytensä puolesta täysin 

melontakelpoinen. Uoman ympärillä levittäytyvä Kaivosrämäkkö antaa melojalle 

oikaisemisen ilon lisäksi suontuoksuista mielihyvää.  

 

 

Kaivoslahden ja 

Kaivosselän välinen 300 

metriä pitkä pikku uoma 

tarjoaa oikaisuväylän ja 

suomaista tuoksua. 

 

(Kuva Eija Tuomaala) 

 

Kaivosselän pohjoispuolella Inansaaren länsirannan tuntumassa on pieni, mutta erityinen 

nähtävyys: matala Satulakari. Miina Kasken kerrotaan soutaneen myöhäisenä syysiltana 

kyläreissulta tälle hevosen satulan muotoiselle kivelle, johon hän oli huomaamattaan 

juuttunut soutamaan koko yöksi. Totuus paljastui vasta päivän valjetessa. Myös inalaisten 

kirkkoveneen kerrotaan törmänneen Satulakiveen aamuhämärissä. 

  

 

Kaivosselän Satulakaria 

on vaikea olla 

tunnistamatta. 

 

Evijärven suurimman saaren, Inansaaren kiertomatka on vähintään 6 kilometrin mittainen, 

minkä vuoksi melojan kannattaa harkita tauon pitämistä Inan venepaikalla, Inansaaren 

läntisellä rannalla, Rannantien sillan eteläpuolella, osoitteessa Rannantie 228. Korkea laituri 

ja betonireunainen luiska ovat kajakille hankalia, mutta luiskan sivusta pääsee 



rantautumaan. Rannalla on kota tulisijoineen, kaunis kiikku, kohtalaiset ruokailupöydät ja 

kunnostusta kaipaava käymälä. 

 

 

Kota ja keinu ovat Inan 

venepaikan parasta 

palvelua. 

 

(Kuva Hanna Ristimäki) 

 

Inanlahden perälle ja takaisin melominen tuo 4 kilometriä lisää taivalta koko koilliskulman 

tutkijalle. Pelkästään Inankylä ja Inansaari tarjoavat melojalle 10 kilometrin verran muusta 

Evijärvestä poikkeavia pelto- ja kulttuurinäkymiä. Kylän nimi ja näkymät kertovat 

ikivanhasta, alun perin ruotsinkielisestä pysyvästä asutuspaikasta. Ihan asutuksen juuret 

ovat tosin paljon sitäkin syvemmällä, sillä Inansaaresta, Latoniemestä ja Pakkalasta on tehty 

myös kivikautiseen asutukseen viittaavia löytöjä. 

 

 
 

Inanlahden, Inankylän ja Inansaaren rannat ovat muun Evijärven metsäisistä pikku saarista 

poikkeavaa kulttuurimaisemaa. 



Inansaaren itäpuolella on Kaustisentien varrella autoilijoiden levähdyspaikka, josta on 

näkymä Evijärvelle. Ranta on kuitenkin niin ruohottunut, että melojaa tämä taukopaikka ei 

palvele. 

 

Koillisen osan itärannan puolelta melominen tarjoaa eksyttävän sokkelon saaria, niemiä ja 

lahtia. Tällä suunnalla ei ole näkyvissä selkeitä taukopaikkoja. Kylmälahden risukkoiselle 

perukalle on kaavailtu pysähdyspaikkaa entisen tervahaudan äärelle. 

 

Esimerkiksi Sillankorvan leirintäalueelta aloitettu Evijärven koillinen kierros tarjoaa ilman 

eksymistäkin 25 kilometrin melontaretken, johon kuluu helposti kokonainen päivä. Yhdessä 

järven muiden osien kanssa kannattaa Evijärven perusteelliseen tutustumiseen varata noin 

kolme melontapäivää. 

 

 
 

Evijärven selät, saaret, niemet ja lahdet antavat paljon pureskeltavaa uteliaalle melojalle. 

(Kuva Timo Kinnunen) 

 

 

NÄHTÄVYYKSIÄ 
 

Kesän 2012 lintuselvityksen mukaan Evijärvi on linnustoltaan mielenkiintoinen ja monen 

lajin osalta maakunnallisesti tai jopa valtakunnallisesti merkittävä vesistö. Selvitystyön 

tehneen Tapio Sadeharjun mukaan matala ja rehevä Evijärvi tarjoaa monelle lajille 

maakunnan parhaat pesimäolosuhteet. Mustatiiran pesimäkanta on selvästi Suomen suurin. 

Maakunnallisesti runsaslukuisia ovat ainakin kaakkuri ja kaulushaikara. Merikotkan 

sisämaapesinnät ovat Etelä-Pohjanmaalla harvinaisia, mutta Evijärven Selkäsaaressa 

merikotkapari onnistui pesimään ennen menehtymistään keväällä 2014. Laulujoutsenen ja 

kurjen pesimäkanta on vahva. Tärkeimmät pesimäalueet ovat Jokisuulahden itärannassa, 

Selkäsaaressa ja sen ympäristössä, Puotilahdessa ja Elviikinlahdessa. 



 

Lakaniemenneva-Vilvistinneva-Rääshaanneva on laaja, luonnontilainen ja rauhallinen 

keidassuoalue. Rääshaannevan edustalla on uhanalaisten vesikasvien havaintopaikkoja ja 

merkittävä viitasammakon kutupaikka. Halkonevan ranta on erikoisen rehevää, vetistä 

koivuvaltaista rämettä. Iso-Ränskärin saaressa on kasvilajistoltaan edustavaa lehtometsää. 

Kettusaaren Kampinniemen vanhassa kuusilehtisekametsässä on arvokkaan vanhan metsän 

piirteitä ja silmälläpidettävien jäkälälajien esiintymiä. Luontoselvitys suosittelee, että 

rakentamiselta jätetään rauhaan myös Rumpunniemen ja Kettusaaren lehtometsät, 

Lipsunniemen virkistysalue vanhoine rantamäntyineen, Hesveanselän pohjoisrannan laaja 

sararämealue sekä kolme liito-oravan asuttamaa metsikköä, jotka sijaitsevat Puotilahdessa, 

Kaarenhaarassa ja Inankylässä. 

 

Kesällä 2013 tehdyn luontoselvityksen mukaan Evijärvessä kasvaa useita Pohjanmaalla 

harvinaisia vesikasvilajeja. Monimuotoisinta vesikasvillisuus on Jokisuunlahdessa. 

Uhanalaisista kasvilajeista on havaittu suomenlumme, kapealehtiosmankäämi, jokileinikki, 

koiruoho ja kissankäpälä. 

 

Evijärven Ruumissaari on Järviseudun vanhin kalmisto, minkä muistoksi saarelle 

rakennettiin kaunis kappeli vuonna 2003. Siellä järjestetään kesäisin jumalanpalveluksia. 

 

Pappilan vanha kivisilta rakennettiin alun perin 1880-luvun alussa. Sitä on uusittu 

perusteellisesti vuosina 1928, 1959, 1989 ja 1996-97. Vanhan sillan muistomerkki on uuden 

sillan lähellä Salmiahon puolella. 

 

Järviseudun museo Väinöntalo on Suomen suurin talonpoikaismuseo. Etelä-Pohjanmaan 

Järviseudun talonpoikaisperinnettä esittelevässä museossa on kaikkiaan 22 rakennusta. 

Museon pihassa toimii kesäteatteri. Osoite on Latukantie 99, ei Tervareitin välittömässä 

läheisyydessä. 

 

Evijärven kirkon alttarilla oleva Krusifiksi-veistos on Evijärvellä 1816 syntyneen 

kansantaiteilija Erkki Lahden eli Pitti-Pojan tärkeimpiin kuuluva veistos. Hänen arvellaan 

veistäneen myös Evijärven kirkon saarnastuolin päällä olevan enkelin. Myös Evijärven, 

Lappajärven ja Ähtävän vaivaispojat ovat Pitti-Pojan veistämiä. Evijärven vaivaispojan 

hänen sanotaan tehneen omaksi kuvakseen. 

 

Evijärven monikulmaisen kunnantalon pihassa on Risto Saalastin tekemä Uittomies-patsas, 

joka on valmistunut 1992. 

 

Limutippu eli limonaditehdasmuseo on vesitorninmäellä osoitteessa Kauppatie 14. Se on 

auki kesäisin. Vieressä on Iitin kioski.  044-7689233 

 

Evijärven taivastelijoiden tähtitorni on osoitteessa Kirkkotie 419, kilometrin matkan päässä 

Pappilan kivisillasta ja 300 metrin päästä Evijärven rannasta. Toimitilat ovat auki tiistai-

iltaisin kello 19-21 ympäri vuoden. 040 066 7105 

 

 



PALVELUJA JA MAJOITUSTA 
 

Evijärvi-seuran kaksi avokanoottia varusteineen ovat vuokrattavissa Sillankorvan 

leirintäalueella. Varaukset: Marita Luomansuu, 0400 128 388, m.luomansuu@gmail.com 

 

Sillankorvan leirintäalue, 0400 128 388, Kirkkotie 295, m.luomansuu@gmail.com 

 

Kartanohotelli Ruurikkala, entinen pappila, pääosin sisäisessä käytössä, mutta majoitustakin 

voi kysyä, 044 544 6054, Kirkkotie 401 

 

Star Gardenin huoneistot, 0400 561 911, Rantapolku 

 

Helluntaiseurakunnan leirikeskus Evijärven luoteiskulman Kokkolahdessa, 0400 991640, 

Mansikka-ahontie 4 

 

Maalaiskartano Puustelli, entinen kanttorila, 050 310 0632, Kirkkotie 523 

 

Liikenneasema Mäntyhovi, lounaspuffet, 040 588 9450, Kaustisentie 1 

 

Ravintola TuuHet, Kirkkotie 25, 06 765 1142, 040 527 7345, www.tuuhet.net 

 

Alapään Huvimaja, kesäkeskiviikkojen maankuulut Mantamyrskyt, Vasikka-ahontie 22, 

62540 Evijärvi, 040 722 4469 

 

LUKEMISTA 

 

Järviseudun historia 1-3 tarjoaa runsaasti tietoa Evijärvestä: järven synty ja kehitys (JH1 s. 

58-59, 223-225), Valmosan keidassuo (JH1 57-59), kivikausi (JH1 127-28, 131-34), kulta-

nimet (JH1 187), Inankylä (JH1 187, 394, 877 ja 878, JH3 414-15, 472, 512 ja 523), jokisuu 

(JH1 394), Ruumissaari (JH1 497, JH2 768), tervahaudat (JH1 745-48), myllyt (JH2 285-

287), kirkkoveneet (JH2 368), tervasoutu (JH2 369), pappilat (JH2 759, 761, 764-65), 

vedenlasku (JH3 26-27), uitto (JH3 307-308), aarteet (JH3 679, 680, 681) ja ensimmäisten 

talojen tarina (JH3 689). 

 

Päivi Kultalahden kirjoitus Ruumissaari – Järviseudun vanhin hautausmaa löytyy kirjan  

Veden ja ajan virrassa (2005) sivuilta 134-135. Sen mukaan Järviseudulla oli Ruumissaaren 

lisäksi kaksi muutakin pysyvää vainajien pysyväksi leposijaa, mutta ne jäivät pois käytöstä, 

kun Ruumissaaren asema virallistettiin 1500-luvulla. Ruumissaarta alettiin myöhemmin 

käyttää yleisenä hiekanottopaikkana, mutta kun Evijärven maanteillä alkoi hiekan seassa 

ajelehtia entisten järviseutulaisten luita, puuttuivat Lappajärven kunnanlääkäri ja Evijärven 

piirin nimismies asiaan. Hiekanotto loppui vuonna 1912. 

 
Lenni Kattilakosken kirja Perunalampun valossa (2003) kertoo Ruumissaaresta sivulla 

219. Kirjan mukaan Pietarsaareen kuljetettiin välillä kirstussa ruumiin sijasta maata ja kiviä, 

jos ruumis oli jo ehtinyt maatua tai jos kuljettavat pelkäsivät kaatumista koskessa. 

mailto:m.luomansuu@gmail.com
mailto:m.luomansuu@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Alap%C3%A4%C3%A4n-NS-Evij%C3%A4rvi/135425399865732?sk=page_map
https://www.facebook.com/pages/Alap%C3%A4%C3%A4n-NS-Evij%C3%A4rvi/135425399865732?sk=page_map


 
Särkikylä, Sadan savun kylä (2001) kertoo 400 sivullaan Evijärvestä ainoastaan sivuilla 

12-13, vaikka Särkikylän pitkä rantaosuus ulottuu Elvikinlahdelta Inankylään. Tämä 

rantaviiva ja Kettusaaren Ahonpuoleisessa niemenkärjessä ollut kylän yhteinen kalasauna 

muodostavat kolmionmuotoisen 650 hehtaarin Särkikylän kalastusalueen, joka on suurin 

Evijärven kalastusalueista. 

 

Tutut tiet ja muistojen polut. Kirja Evijärven Alapään kolmesta kylästä (2003) kuvaa 

Evijärveä monilla sivuillaan: Evijärvi talvitienä (s. 37), Pentti Försti: Pappilan kivisilta (38-

39), Vilho Peltoniemi: lehmien uinti Peltoniemestä Kettusaareen (61), Kirsti Hernesaho: 

Järvimaisemissa-laulu (163), Aimo Kaski-Erkki Lahti – ”Pitti-Poika” (160-162) ja Leevi 

Sulkakoski ym: Evijärven uitot (277-286). 

 

Raoul J. Granqvistin kirja Min österbottniske far. En idéhistorisk krönika (2012) kuvaa 

Evijärven uittoja sivuilla 77 ja 82-83. 

 

Inan kyläkirja (2005) kertoo paljon Evijärvestä: Einari Koivukangas: Kylän kuva (runo 

Inan kyläkuvasta ym sivulla 10), Viskarinlippu (11), Tapio Elgbacka: Ina – kylä järven 

rannalla (20), Salme Mäkelä: Inansaari (102), Pauli Svartsjö: Lanssinuittoja (125-126),  

Antti Lahti: Rannantien rakentaminen (myös Inansaaren sillasta) (156-160), Eero Vesala: 

Talvitiet (162-163), kirkkoveneväylä (165), Antti Lahti: Inan kalastuskunta (203-04), 

Sinikka Linna: Järvenrannalla Joutsenessa (252-253), Erkki Saari: Haaviston ja Kaipakkan 

poikien kalastusta Inanlahdella (253-255), Antti Lahti: Huvila-asutuksen kehitys Inassa 

(255-256), Heikki Elgbacka: Kalastusta, kalakuolemia, kalanviljelyä ja säännöstelyä (256-

261), Kari Vesala: Kalassa (261-262), kalaisa järvi aiheuttaa ongelmia (262-263) ja Antti 

Lahti: Satulakivi (263). 

 

Lauri Simonsuuren kirja Kotiseudun tarinoita (1951) kertoo sivulla  35 tarinan Evijärven 

ensimmäisestä asukkaasta ja sivulla 59 Kultalahti-nimen synnystä. Ensimmäinen asukas 

muutti hallojen takia Nissinkankaalta Kettusaaren Huipanpäähän ja sieltä pohjoistuulia 

pakoon Peltoniemelle. Kultalahti sai nimensä, kun Evijärven ensimmäinen pappi pudotti 

kalastaessaan järveen sormuksensa, joka löytyi myöhemmin hauen vatsasta. 

 

Joki, kylä - ajanvirta. Kirja Evijärven Jokikylästä (1996) kertoo sivulla 11  

Evijärven muuttumisesta pinnanlaskujen ja ravinnekuormituksen myötä. Kirjan sivulla 16 

sanotaan pirkkalaisten nimenneen Evijärven kaimaksi omalle Evijärvelleen, joka sijaitsee 

Pirkanmaalla Luopioisissa (nykyinen Kukkiajärvi, jonka suurimman saaren nimi on 

Evinsalo). 

 

Vesistöihin painottuva Evijärven joulu 2008 sisältää useita kuvauksia Evijärvestä: Annikki 

Sandvik: Muistojeni Evijärvi (runo), Antti Iho: Evijärvi (s. 29-30), Päivi Leikkoja: 

Ajatuksia Ahonniemestä 2008 (32), Oskari Peltola: Muisteloja Evijärven kauniista 

maisemista ja kalarikkaasta järvestä (38-39), Kauno Koivukangas: Pappilan kivisilta (runo 

s. 40), Erkki Saari: Evijärvi ja järven lahdet, Inanlahti (41), Matti Rautjoki: Kalajärvestä 

lintujärveksi (42-43). Inansaaren Niemen kohdalla vuoteen 1938 elänyttä Liina Calaniusta 

muistelevat omissa kirjoituksissaan Oskari Peltola ja Ilmari Kianto. 



 

 

Aini Saaren runo Evijärven rannalla vuodelta 1996 on julkaistu Evijärven joulussa 2003: 

 

Järvellä kimmeltää sininen vesi, 

laineet sitä rannalle tuo. 

Rannoilla Evijärven kuljen usein, 

kotiseutuni on uskomaton. 

 

Katselen järven siintävää selkää, 

se loistaa auringonpaisteessa niin. 

Siellä viihtyisin päivät ja yöt, 

niin kaunista siellä on. 

 

Koivut valkoiset kauniina kasvaa, 

rannoilla rakkaan järven tuon. 

Siellä rentukat rannoilla rehottaa, 

niityt vihreenä loistaa. 

 

Siellä tuntea saa tuulen tuoksun, 

raikkaan ihanan, lämpöisen. 

Nähdä kesän, kauneuden, 

vihreät niityt keltakukkineen. 

 

Aurinko, järvi, sinitaivas, 

pienet pilven hattarat. 

Valkoisina kuin lampaat, 

vaeltaen, tuulen myötä pohjoiseen. 

 

Rannoilla kauniin Evijärven, 

saa nähdä kaiken kesän kauneuden. 

Kaikesta tästä sulle 

Isä Taivaan annan kiitoksen. 

 

 

Heikki Kultalahden runo Kotiseutuni löytyy kirjan Näiltä rakkailta rannoilta sivulta 8: 

 

Evijärvi, pieni järvi, 

mutt’ satasaarten kotimaa. 

Tunteekohan isäsaari 

kaikkia näitä lapsiaan. 

 

Kettusaari isäsaari 

Hautasaarta äidiks’ sanotaan. 

Lammassaari, Ruumissaari 

hyväileepi emojaan. 



 

Mäntysaari, Koivusaari 

tuntee järven tuntehen. 

Jänissaari, Tuomarsaari 

ettekö tunnustakin sen? 

 

Evijärvi, pieni järvi, 

tuhat nienten kotimaa. 

Satainvuotten sananlasku, 

vieläkin näin sanotaan. 

 

Kultaniemi, suurin niemi, 

sille kuuluu kunnia,  

sehän pinnallansa pitää  

Evijärven kirkkoa. 

 

Poveensa se myös kätkee 

tuhansia lapsistaan, 

joita alttariltaan antoi 

kiusattavaks’ maailmaan. 

 

Kiusauksen kestäneille 

hauta ikurauhan suo. 

Kiusauksen langenneille 

hauta pelon, tuskan tuo. 

 

 
 

Kirkko ja tapuli seuraavat Evijärven kulkijaa Kultalahden kummall0akin puolella. 

(Kuva Hanna Ristimäki) 


