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1. Toteuttajan nimi 
 Järviseutu-Seura ry (Y-tunnus 0209092-7) 
 
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 
 Lappajärven Leipätien pitkospuuhanke, hankkeen numero 15722 
 
3. Yhteenveto hankkeesta 
 

Investointihankkeen avulla toteutettiin Lappajärvelle Hanhinevan ylittävä 500 
metrin pituinen pitkospuu osuus, joka on osa ns. Leipätien vaellus- ja 
luontoreittiä. Leipätie on vaellusreitti, joka kulkee Järviseudun vanhinta 
tieosuutta Kortesjärven Purmojärveltä kohti Pietarsaarta. Pitkospuiden 
rakentaminen Lappajärven puoleiseen päähän oli oleellinen osa reitin 
käytettävyyden kehittämistä. Pitkospuut yhdistää Saukonreitin ja 
Leipätienreitin tuoden tuoden vaeltajien virtaa myös Järviseudun alueelle. 
Investoinnin tekemisen jälkeen reitin alkupää sijaitsee Hernesniemen 
pururadan lähtöpaikalla Lappajärvellä. Investoinnin tekemisen jälkeen avautuu 
myös mahdollisuus yhdistää Leipätie Lakeaharjun ja Pyhävuoren maisemiin ja 
aina Soiniin ja Arpaisten patikointimaastoihin saakka. 

 
4. Raportti 
 
4.1. Hankkeen tavoitteet 
 
 a Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 
 

Järviseudun matkailullisen kiinnostavuuden ja vetovoiman kehittäminen 
perustuu keskeisesti ympäröivään luontoon. Alueen kunnat ovat omissa 
strategioissaan nostaneet esille ympäröivän luonnon tarjoamien 
mahdollisuuksien tehokkaamman hyödyntämisen virkistys- ja 
matkailutoimintojen kehittämisessä.  
 
Maaseutuohjelman tavoitteisiin hanke liittyy monelta osin. Leader Aisaparin 
Merkki Päällä -strategian yhtenä painopisteenä on "Luonto ja luonnonvarat 
elämysten lähteenä". Tämän tarkoituksena on parantaa luontokohteiden 
tunnettuutta ja arvostusta sekä edistää luontomatkailua. Aisapari ry:n 
kehittämisstrategiassa hankkeen toimenpitein edistetään alueen 
elinvoimaisuutta panostamalla asioihin, jotka perustuvat paikallisiin 
vahvuuksiin, joita ovat mm. alueen monipuolinen luonto.  

 
Toimenpitein kehitetään matkailuelinkeinojen ohella myös vapaa-ajan ja 
vakinaisten asukkaiden palveluita sekä viihtyisyyttä. Kehittyneitä 
virkistysmahdollisuuksia voidaan hyödyntää alueen kuntamarkkinoinnissa. 

 
 
 b hankkeen tavoitteet 
 

Hankkeen konreettinen tavoite on rakentaa Lappajärvelle Hanhinevan ylittävä 
500 metrin pituiset pitkospuut osana Leipätien vaellus- ja luontoreittiä. 
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Hankkeen toimenpiteen avulla kehtetään reittiä Lappajärven puoleiselta osalta 
niin, että aluetta voidaan nykyistä paremmin käyttää luontomatkailukohteena 
ja näin palvella paremmin alueella liikkuvia. Pitkospuiden avulla 
Kraatterijärven, Lappajärven, ympäristö yhdistetään yhteiseen reittiverkkoon 
suositun Saukonreitin kanssa. Omalta osaltaan hanke kehittää seutukuntaa 
Luonon Omana Puistona, joka tarjoaa elämyksiä alueen historiasta, 
kulttuurista sekä luonnosta.  

 
4.2. Toteutus 
 
 a) toimenpiteet ja aikataulu 
 

Hankkeen käytännön toimien aloittaminen viivästyi lupateknisistä syistä. 
Rahoitushakemukseen tuli vielä liittää Maanmittauslaitoksen käyttöoikeuden 
rekisteröinti päätös. Päätöstä haettiin syyskuussa 2016 ja päätösasiakirja 
saatiin 25.1.2017 Hallinnoijan päätöksen mukaisesti hanketta ei aloitettu 
ennen kuin käyttöoikeuspäätös on saatu.  
 
Päätöksen saamisen jälkeen aloitettiin pitkospuiden tarjousten pyytäminen, 
koska materiaalien hinnoissa oli tapahtunut muutoksia hakuvaiheessa 
ilmoitettuun verrattuna. Tarjoukset pyydettiin kolmelta toimijalta: 
 
1. Suupohjan rakennuspuu Ky 
2. Sydänmaa Trade Oy. Osoite 
3. Lehtikuusi Oy 

 
Suupohjan rakennuspuu Ky ei jättänyt tarjousta. Sydänmaa Trade Oy 
tiedusteli puhelimitse voisiko jättää tarjouksen ns. kakkoslaadusta. Hankkeen 
hallinnoijan yhteydenotoista huolimatta yritys ei tarjousta kuitenkaan jättänyt. 
Hankinta päätettiin tehdä Lehtikuusi Oy:ltä. 

 
Leuto talvi viivästytti hankkeen aloittamista, koska maapohja jäätyi kantavaksi 
verrattain myöhään. Pitkospuun materiaalit päästiin siirtämään maastoon 
maaliskuussa 2017. Varsinainen rakentaminen suoritettiin huhti-toukokuun 
ainana. Heinäkuussa sekä elokuussa tehtiin vielä tarkastuskäynnit, jossa 
tarkastettiin pitkospuiden asettuminen maastoon ja tehtiin tarvittavia 
korjauksia liitoskohtiin. Pitkospuut on rakennettu suunnitelman mukaisesti, 
eikä rakentamisvaiheessa ilmennyt ongelmia. 
 

 
 c) resurssit 

 
Hankkeen hallinnoijana ja raportoijana toimii Järviseutu-Seura ry. Seura on 
vastuussa myös hankkeen taloudesta. Investoinnin toteuttamiseen liittyvä 
materiaali hankittiin tarjouskilpailun perusteella ulkopuoliselta 
tavarantoimittajalta.  
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 d) toteutuksen organisaatio 
 

Investointihankkeen materiaalien kilpailutuksesta on vastannut Mauri Jokela, 
joka myös vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta yhdessä Kortesjärvi-
Seura ry:n kanssa. Hankkeen hallinnoinista ja raportoinnista vastaa hakijan 
palkkalistoilla oleva projektipäällikkö Hannu Nevala. Hankkeen 
vastikkeettoman työn tekeminen on pääosin kertynyt Mauri Jokelan tekemästä 
työstä.  

 
 
 e) kustannukset ja rahoitus 
 
 Hanke on toteutunut kustannusarvion mukaisesti 
 

Kustannukset 

 

Hyväksytty 

kustannusarvio 

Toteutuneet 

kustannukset 

Rakentaminen 9 500,00 € 9 500,00 € 

Vastikkeeton työ 5 115,38 € 5 115,38 € 

YHTEENSÄ 14 615,38 € 14 615,38 € 

 
 

f) raportit ja seuranta  
 
Hankkeen edistymistä on seurattu Järviseutu-Seura ry:n hallituksessa. 
Hankkeen käytännöntöistä vastannut Mauri Jokela on kokouksissa tuonut 
esille pitkospuiden tekemisen aikataulua ja toteutuksen tilaa. 
Investointihankkeessa on syntynyt vain yksi tosite, joten merkittävämpää 
taloudellista seurantaa ei ole ollut tarve tehdä. 
 

 
g) toteutusoletukset ja riskit  

 
Pitkospuut on rakennettu suunnitelman mukaisesti, eikä rakentamisvaiheessa 
ilmennyt ongelmia.  
 
Kortesjärvi-Seura ry on toteuttanut vuosien aikana useita talkoita, joiden avulla 
on kehitetty Leipätien patikkareittiä. Tästä syystä on varsin luontevaa nähdä, 
että Kortesjärvi-Seura jatkossa ylläpitää nyt tehtyä pitkospuuosuutta. Kuten 
vastaavissa reitistöissä yleensä, voidaan pienenä riskinä pitää aktiivisten 
ihmisten puutetta reitin ylläpitämiseksi. 

 
 
 4.3. Yhteistyökumppanit 
 

Hankkeen toteuttamisessa merkittävin yhteistyökumppani on ollut Kortesjärvi-
Seura ry ja erityisesti Mauri Jokela, joka on omalta osaltaan vaikuttanut 
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Kuvat otettu hankkeessa toteutetun pitkospuun molemmista päistä. 
 
 

  
 
 
 

 
 
 




