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Kalliomaanpolku-Piispanpolku 6,4 km | Lapua 
 

 
 

Polku kulkee Simpsiön kvartsiittikalliovuoren rinteillä, 
jonka luonto ja lajisto poikkeavat alueen tavanomai-
sesta metsäluonnosta. Reitin alku- ja loppuosa kiemur-
televat lehtojensuojelualueen läpi. Luontotaulut kerto-
vat upeita tarinoitaan esimerkiksi siitä, miten monta 
verkonkutojaa voi löytyä yhden hehtaarin alalta, miten 
metsäluonnon ilmanpuhtautta voi havainnoida, mikä 
on entisaikoina edistänyt maidon säilyvyyttä tai mikä 
pelottava asia oli Simpsiössä täyttä totta vielä 1700-lu-
vulla. Polun varrelta löytyy useita levähdyspaikkoja. 

REITIN ALKUUN 

Lähtöpiste 1  

Simpsiön rinnekeskuksen alaparkkipaikka  

Karhunmäentie 230 -> Simpsiönrinteentie 28 

62100 Lapua  

Luonto-Simpsiö -kyltit opastavat Simpsiönrinteentieltä 

lähtöpisteeseen N62 57.324 E22 56.344, joka sijaitsee Rin-

nekeskuksen parkkipaikan kaukaisimmassa nurkassa. 

 

Lähtöpiste 2  

Hiihtomajan parkkipaikka  

Urheilumajantie 28, 62100 Lapua  

 

Luonto-Simpsiö -viitta opastaa parkkipaikalta vaihtoeh-

toiseen lähtöpisteeseen N62 57.775 E22 58.473, joka si-

jaitsee hiihtomajarakennukseen nousevan pihatien 

päässä, laavun ja levähdyspaikan takana. 

VAATIVUUS: Keskivaativa 

REITTITYYPPI: Ympyräreitti 

SOVELTUVUUS: Reitti soveltuu haasteellisempaa 

reittiä etsivälle ja hyväkuntoisille liikkujille. 

KESTO: noin 3-4 h 

REITTIMERKINNÄT: Opastus reitin varrella on 

hoidettu viitoituksin sekä Kalliomaanpolku keltai-

sin ja Piispanpolku punaisin reitti-merkinnöin. 

 

 

 

 Simpsiön lehtojensuojelualue  

 Luonto-Simpsiön tarinataulut 

 Useita levähdyspaikkoja 

 

 

       

 

      
 

   

  

 

Palveluja reitin alussa tai reitillä 

 

Palveluja reitin läheisyydessä ja Simpsiöllä 

 

Kuvat: Ismo Nousiainen 

https://www.google.com/maps/place/62%C2%B057'19.4%22N+22%C2%B056'20.6%22E/@62.9555927,22.9299625,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d62.9554!4d22.9390667
https://www.google.com/maps/place/62%C2%B057'46.5%22N+22%C2%B058'28.4%22E/@62.9629167,22.9723613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d62.9629167!4d22.97455
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REITTIKUVAUS 

Reitti kulkee koko ajan Simpsiönvuoren rinteillä, jonka 

luonto ja lajisto poikkeavat alueen muusta metsäluon-

nosta. Polku kulkee vaihtelevassa maastossa metsäpol-

kuja, metsäteitä, kallioita, kuntopolkuja ja pitkospuita 

pitkin. 

Reitin risteykset on merkitty selkeillä puisilla viitoilla. 

Tärkeimmissä risteyksissä on pienet reittikartat. Reitin 

varrella on puupaaluja, joissa on keltainen (Kalliomaan-

polku) tai punainen (Piispanpolku) salmiakkikuvio. Paa-

lut ovat pääosin hyväkuntoisia ja riittävän tiheässä.  

Reitillä on runsaasti opastauluja paikallisista tarinoista, 

perinteestä ja luonnosta. Reitillä on useita levähdys-

penkkejä ja kolme laavua. 

VAATIVUUS 

Reitti erottuu hyvin maastosta. Juuret ja kivet ovat nous-

seet paikoin pintaan, mikä vaatii hieman tarkkaavai-

suutta. Keskivaativa reitti sopii monenlaisille liikkujille. 

Reitillä on korkeusvaihtelua ja myös jyrkempiä kohtia  

 

 

 (<35%), jotka kuitenkin saa kuljetuksi turvallisesti hi-

taasti etenemällä. 

HYVÄ TIETÄÄ 

Reitillä on paikoin kivikkoinen ja epätasainen maasto, 

joten jalkineeksi kannattaa valita tukevat vaelluskengät. 

Sade- ja pakkassäällä pitkospuut ja kalliot ovat liukkaita. 

Reitistä on helppo valita sopivan mittainen osuus kävel-

täväksi. Jos haluaa kiertää hieman lyhyemmän rengas-

reitin, voi Kalliomaanpolulta siirtyä Piispanpolulle jo 

Rytilammen kohdalla, jolloin reitille tulee pituutta 5 km.  

Isohko Fröökynä-laavu, jossa on polttopuut ja käymälä, 

on hieman sivussa reitin pääuralta ja noin 100 m päässä 

Piispanpolulta. Laavulta on noin 700 m Simpsiön näkö-

tornille, joka ei ole osa reittiä. Alueella toteutetaan ros-

katonta retkeilyä eli jokainen retkeilijät vie roskansa 

pois. Luonnonsuojelualueella lemmikit on pidettävä kyt-

kettynä. Matkapuhelimen kuuluvuus on pääosin hyvä.  

Reitiltä on yhteys Tohnipolkuun (6,3 km), joka johtaa 

Simpsiön Wanhaan Karhunmäkeen. 
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KARTTA 

Etäisyydet lähikuntiin ja keskuksiin 
Lapua 5 km, Seinäjoki 30 km, Kauhava 25 km, Ylistaro 28 km, Ylihärmä 42 km 

Tutustu lähialueen matkailupalveluihin 
www.visitlapua.fi 

Sähköinen reittikuvaus ja esim. älypuhelimeen ladattava GPS-reittitiedosto: www.visitpohjanmaa.fi/kalliomaa 

MTK-kartta, jonka tekijä on Teemu Peltonen, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä.  
Kartassa on käytetty Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan aineistoa, irrotuspäivämäärä 17.12.2013, lisenssi.  
Karttaan OpenStreetMap:sta tuotujen aineistojen © OpenStreetMap contributors. Lisenssi.  
Standardin SFS 4424 mukaiset merkit on julkaistu Suomen Standardoimisliitto SFS:n luvalla. 

https://yliluoma.files.wordpress.com/2014/09/prc3a4nnin-opastaulu1-4.jpg
https://yliluoma.files.wordpress.com/2014/09/prc3a4nnin-opastaulu1-4.jpg
http://www.visitlapua.fi/
http://www.simpsio.com/
http://www.simpsio.com/
http://www.visitpohjanmaa.fi/kalliomaa
http://kartat.hylly.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fi
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501
http://www.openstreetmap.org/copyright

