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Kalliomaastigen-Biskopsstigen 6,4 km | Lapua 
 

 
 

Stigen går längs sluttningen av kvartsitberget Simpsiö, 
vars natur och flora klart skiljer sig från områdets öv-
riga skogsmiljö. Rutten inleds och avslutas i ett skyddat 
lundskogsområde. Naturtavlorna i området informerar 
på ett målande sätt om hur många spindlar man kan 
hitta på en hektar, hur man kan iaktta renheten i skogs-
naturen, hur man tidigare förbättrat mjölkens hållbar-
het eller vilka skrämmande saker man trodde fanns i 
Simpsiö ända in på 1700-talet. Det finns många 
rastplatser längs stigen. 

TILL RUTTENS BÖRJAN  
 

Startpunkt 1 

Nedre parkeringsplatsen vid Simpsiö skidcenter 

Karhunmäentie 230 -> Simpsiönrinteentie 28 

62100 Lapua  

Luonto-Simpsiö-skyltarna visar vägen från Simpsiön-

rinteentie till startpunkten  N62 57.324 E22 56.344 som 

ligger i det bortersta hörnet av skidcentrets parkerins-

plats. 

 

Startpunkt 2 

Parkeringsplatsen vid skidstugan 

Urheilumajantie 28 

62100 Lapua 

En Luonto-Simpsiö-skylt visar vägen från parkerings-

platsen till den alternativa  N62 57.775 E22 58.473 som 

ligger i slutet av vägen som leder till skidstugan, bakom 
vindskydd och rastplats. 

SVÅRIGHETSGRAD: Medelsvår 

TYP: Ringled 

LÄMPLIGHET: Rutten lämpar sig för vandrare 

som söker lite utmaningar och för vandrare med 

god kondition. 

LÄNGD: ca 3-4 timmar 

RUTTMARKERINGAR:  Rutten är skyltad. Kal-

liomaastigen är utmärkt med gula markeringar 

och Biskopsstigen med röda. 

 

 

 

 Simpsiö - ett område med skyddat lundskog  

 Informativa informationstavlor om naturen i 

Simpsiö 

 Flera rastplatser 

 

       

 

      
 

   

  

 

Tjänster i början av rutten eller längs den 

Tjänster i närheten av rutten och på Simpsiö 

Foton: 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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RUTTBESKRIVNING 

Rutten går hela tiden utmed Simpsiöbergets sluttningar, 

vars natur och flora klart skiljer sig från den vanliga 

skogsnaturen i området. Stigen går genom omväxlande 

terräng längs skogsstigar, skogsvägar, klippor, motions-

spår och spångar. 

Alla korsningar är tydligt markerade med träskyltar. I 

viktigaste korsningar finns små ruttkartor. Längs rutten 

finns också träpålar med ett gult (Kalliomaastigen) eller 

rött (Biskopsstigen) salmiakmönster. Pålarna är till 

största del i bra skick och tillräckligt tätt placerade. 

Längs rutten finns ett flertal informationstavlor med be-

rättelser om områdets natur och historia. Det finns flera 

rastbänkar och tre vindskydd. 

SVÅRIGHET  

Rutten syns tydligt i terrängen. Ställvis måste man akta 

sig för rötter och stenar. En medelsvår rutt som passar för 

alla vandrare. Leden innehåller en del branta (>35%) och 

svårframkomliga ställen. Dessa ställen kan tryggt passe-

ras bara man går sakta och lugnt. 

 

 

BRA ATT VETA 

Det finns många steniga och ojämna partier längs stigen, 

så det lönar sig att använda stadiga vandringsskor. I våta 

eller isiga förhållanden är spångarna och klipporna hala 

Det går lätt att välja sträckans längd enligt eget intresse. 

Vill man gå en något kortare rutt, kan man redan vid Ry-

tilampi vindskydd byta från Kalliomaastigen till Bis-

kopsstigen. Då blir vandringen bara 5 km lång.  

Lite större vindskyddet Fröökynä ligger ca 100 m bort 

från Biskopsstigen. Där finns ved och en torrtoalett. Det 
är ca 700 m från vindskyddet till Simpsiö utsiktstorn 

som inte är en del av rutten. I området följer man princi-

pen om skräpfritt friluftsliv, dvs. ta skräpet med dig. I na-

turskyddsområdet måste husdjur hållas kopplade. Mo-

biltelefonerna hörs huvudsakligen väl. 
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KARTA 

 

 

TJÄNSTER FÖR BESÖKARE OCH TURISTINFORMATION 

 

Avstånd till närliggande kommuner och centrum 

Lapua 5 km, Seinäjoki 30 km, Kauhava 25 km, Ylistaro 28 km, Ylihärmä 42 km 

 

Turismtjänster i närliggande området 

www.visitlapua.fi 

www.simpsio.com 

 

 

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

 

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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