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Upplevelseleden på Jouppilaberget 1,8km | Seinäjoki 
 

 
 

Upplevelseleden för alla på Jouppilaberget ligger bara 
några kilometer från Seinäjoki stadskärna. Rutten är en 
led för den som vill röra sig tryggt i terrängen, njuta av 
frisk luft och må bra i naturen, även rörelsehindrade. 
Vem som helst kan vandra rutten: personer med bättre 
eller sämre kondition, men speciellt rörelsehindrade och 
barnfamiljer. Rastställen finns på bänkar längs stigen 
eller vid en dikttavla, vid skogsträsket och fågelholkut-
ställningen. 

TILL RUTTENS BÖRJAN 

Startpunkt 1   

Parkeringsplatsen på Jouppilaberget 

Jouppilanvuorentie 66, Seinäjoki 

(WGS84) N62 46.663 E22 48.345 

 

Kör 660m längs vägen som börjar bakom Restaurang 

Joupiska. Ruttens startområde finns direkt på andra si-

dan om porten. Från startområdet väljer man leden “Elä-

mysliikuntareitti Jouppilanvuori (1,8 km)”. 

 

Startpunkt 2 

Luontotalo Käpälikkö 

Kyrkösvuorentie 26, Seinäjoki 

62°46'10.9"N 22°48'50.0"E 

Du kan börja rutten även på parkeringsplatsen vid 

Kyrkösjärvi badstrand och naturhuset Luontotalo 

Käpälikkö, ca 1,3 km från startpunkt 1. Leden från parke-

ringsplatsen till startpunkt 1 är anpassad för rörelsehind-

rade. 

 

 

 

SVÅRIGHETSGRAD: Lätt 

TYP: Ringled 

LÄMPLIGHET: Rutten lämpar sig som för alla, 

speciellt för rörelsehindrade och barnfamiljer med 

barnvagnar. 

LÄNGD: 1-2 timmar med pauser 

RUTTMARKERINGAR:  I ruttens början finns 

stora informationstavlor med ruttkartor. Längs 

rutten finns guidetavlor som det står “Olet tässä 

(Du är här)” på i alla korsningar. Rutten är ut-

märkt med rullstolssymboler.   

 
 

 

 

 Upplyst stig även för rörelsehindrade 

 Speciella rastplatser 

 Tysthet nära Seinäjoki stadskärna 
 

 

 

 

 

       

       
 

Tjänster i början av rutten, längs den 
eller i omedelbar närhet av rutten 

 

Foton: Jennika Hakola 

https://www.google.com/maps/place/62%C2%B046'39.8%22N+22%C2%B048'20.7%22E/@62.778708,22.8000744,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d62.7777167!4d22.80575
https://www.google.com/maps/place/62%C2%B046'10.9%22N+22%C2%B048'50.0%22E/@62.76969,22.8116923,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x4687cb88482d9fa3:0xf770ac0ebca543b6!2sKyrk%C3%B6svuorentie+26,+60220+Sein%C3%A4joki!3b1!8m2!3d62.7695669!4d22.8138809!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d62.7696896!4d22.8138809
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RUTTBESKRIVNING  

Hela rutten går längs toppen av Jouppilaberget i talldomi-

nerad skogsterräng. Det finns flera upplevelsemål längs 

rutten. Rutten lämpar sig väl för vandrare, cyklister och 

speciellt för rörelsehindrade. Vid ruttens startområde 

finns en motionspark som har utrustning även för rörelse-

hindrade.  

Vid ruttens startpunkt finns många olika vägvisare, kartor 

och leder som går i olika riktningar. Längs rutten finns 

guidetavlor som det står “Olet tässä (Du är här)” på i alla 

korsningar. Rutten är utmärkt med rullstolssymboler. 

ANNAT 

Med hjälp av en smarttelefon och MOBO-appen kan du be-

kanta dig helt gratis med orientering. Det finns flera kon-
troller i området. Du kan ladda ner MOBO-appen gratis till 

din telefon. 

SVÅRIGHET 

Upplevelseleden går i relativ jämna terränger längs en 

bred väg. Det finns bara små höjdskillnader. Rutten är 

välmarkerad. 

 

BRA ATT VETA  

Vintertid rör sig också skidåkare längs rutten, men den 

ena sidan av rutten är avsedd för vandrare. Vintertid kan 

stigen vara hal, så det gäller att gå försiktigt eftersom sti-

gen inte sandas. 

En del av upplevelsemålen kan vara upptagna, stängda 

eller öppna endast på beställning. Aarnikotka kåta som 

har torrtoalett är till exempel öppen från onsdagar till 

söndagar k. 10.00-20.00, övriga tider endast på beställ-

ning. 

Alla torrtoaletter som finns längs rutten är anpassade 

för rörelsehindrade - det går lätt att komma in med rull-

stol. Toaletterna är så pass stora att även en personlig 

medhjälpare får plats. 

Upplevelserutten ingår i ett större nätverk av upplevel-

seleder. Från restaurang Joupiska kommer man till 

Kyrkösjärvi strand (4,5 km) och därifrån kan man fort-

sätta längs leden för rörelsehindrade ända till Ahonkylä 

i Ilmajoki (10 km). En del av upplevelserutten går också 

längs Jouppilabergets motionsbana (5 km). 
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TJÄNSTER FÖR BESÖKARE OCH TURISTINFORMATION 

 

Avstånd till närliggande kommuner och centrum 
Seinäjoki 2 km, Ilmajoki 17 km, Lapua 29 km, Kurikka 32 km, Kuortane 46 km 

 

Turismtjänster i närliggande området 

https://visitseinajoki.fi/sv/ 

www.epmatkailu.fi 

www.elamysliikunta.fi 

www.joupiska.fi 
 

Guidade turer med Fatbike-terrängcyklar 

Wild Adventure Finland 

Kari Saikkonen 

Tel. 044 989 4360 

www.wildadventure.fi 

Tjänster på finska och engelska 
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OMGIVNING  

Från startpunkten går stigen först nedåt till den första 

rastplatsen ”Stödjepunkten vid berget”. Där finns ett sol-

dathem, en bivack och skyttegravar. Därifrån fortsätter 

leden över vägen till skyttebanan för att därefter nå fram 

till den militära hinderbanan. Därefter kommer man 

fram till ståtliga klippor täckta med lavar. Uppe på klip-

pan finns en kåta och en plats för stillhet med naturskön 

utsikt ner mot skogsträsket. Rutten fortsätter mot fågel-

holksutställningen och viker sedan av mot höger, där 

man går över en liten bro vid skogsträsket. Därifrån 

kommer man till ett vindskydd som lämpar sig för en 

dryckes- eller vilopaus. I följande korsning viker man av 

åt höger och sedan fortsätter stigen svagt uppåt tillbaka 

till startpunkten. 

INTRESSANT INFORMATION OM RUTTEN  

Vid upplevelserutten kommer man i kontakt med den lo-

kala fågelskogen som inleds vid fågelholksutställningen. 

På 400 meters avstånd finns en trevlig rastplats i klipp-

omgivning. Om man går därifrån längs en kort spång, 

kommer man till ett gömsle varifrån man kan betrakta 

livet i skogen i smyg. I gömstället får flera personer plats 

samtidigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://visitseinajoki.fi/sv/
http://www.epmatkailu.fi/
http://www.elamysliikunta.fi/
http://www.joupiska.fi/
http://www.wildadventure.fi/
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KARTA 

 

Elektronisk ruttbeskrivning och en GPS-ruttfil som kan laddas ned: www.visitpohjanmaa.fi/jouppilaberget 

 

MTK-karta, gjord av Teemu Peltonen, Licensierad med Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton-Licens.  
Kartans uppgifter är hämtade från Lantmäteriverkets Terrängdatabas, daterad 17.12.2013, licens. 
Uppgifter från OpenStreetMap © OpenstreetMap contributors. Licens. 
Symbolerna enligt standard SFS 4424 publiceras med tillstånd av Finlands Standardiseringsförbund SFS. 
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