
 



 

KÄPÄLIKÖN ESTEETÖN REITTI 

REITIN PITUUS 5.4 km 

REITIN PROFIILI 
esteettömyyden kriteerit täyttävä, 

helppo, tasainen reitti 

REITIN 

SÄHKÖISTYS 

valaistu, 2 km valaisematonta, 

keskivaiheilla 1 km ja lopussa 1 km 

REITIN 

PINTAMATERIAALI 

kivituhkapintainen 

kulkuleveys minimi 3 m 

ELÄMYSKOHTEET 
 

Kyrkösjärven uimarannalla lähtöpistees- 

sä Luontotalo Käpälikkö, kalastuslaituri, 

venelaituri, ja uimaluiska. Lisäksi 

uimarannalla on kanooteille oma vaja 

sekä osaksi esteetön Frisbee-golf rata.  

REITTI 1 

Kaksi kuntoilupaikkaa, paljasjalkapolku, 

Lepakkolaavu, metsälampi, 

hiljentymispaikka, Aarnikotkan kota, 

linnunpönttögalleria, lintumetsä ja sen 

päätepisteessä eläinten tarkkailupiilo.  
 

https://web.archive.org/web/20141228221007/http:/www.elamysliikunta.fi/index.php/jouppilanvuoren-esteeton-kuntoreitti/elamyskohteet-ja-palvelut
https://web.archive.org/web/20141228221007/http:/www.elamysliikunta.fi/index.php/jouppilanvuoren-esteeton-kuntoreitti/elamyskohteet-ja-palvelut


REITTI 2 

Vaihtoehtoista reittiä kulkien kaksi 

kuntoilupaikkaa, paljasjalkapolku, korsu, 

taisteluhaudat, sotilaskoti, 

sotilasesterata, ampumarata, 

hiljentymispaikka, Aarnikotkan kota, 

linnunpönttögalleria, lintumetsä ja sen 

päätepisteessä eläinten tarkkailupiilo. 

Kaikki kohteet ovat esteettömiä, 

sotilasesterataa lukuunottamatta.  

SUOSITELTAVAT 

LIIKKUMISMUODOT 

pyörätuoli tai muut apuvälineet, 

patikointi, pyöräily, juoksu, hiihto, 

lastenvaunut 

 

Lähtöpaikka luontotalo Käpälikkö sijaitsee Kyrkösjärven 

uimarannalla, kolmen kilometrin etäisyydellä Seinäjoen 

keskustasta. Esteettömät reitit tarjoavat hyvää oloa ja 

turvallista liikkumista luonnossa sekä harrastusten 

parissa jokaiselle kansalaiselle. Reitin varren 

elämyskohteiden lisäksi reitillä on useita pöytä-

/penkkiyhdistelmiä sekä sadekatoksia levähdystä varten. 

Elämysreitillä on neljä esteetöntä kuivakäymälää sekä 

sähköpistokkeita esim. pyörätuolin tai hengityskoneen 

akkujen lataamiseksi. 

 

 

 

 

 



KÄPÄLIKÖN ESTEETÖN REITTI 

Elämysliikuntareitin lähtöpaikka sijaitsee kolmen 

kilometrin etäisyydellä Seinäjoen kaupungin keskustasta. 

Lähtöpaikka on luontotalo Käpälikkö. Reitillä on kaksi eri 

vaihtoehtoa, joista toisen varrella on Korsu ja 

taisteluhaudat sekä sotilasesterata, toisen varrella 

Lepakkolaavu. Reitit yhtyvät Aarnikotkan kodalla, jonka 

jälkeen on linnunpönttögalleria sekä eläinten kuvauspiilo. 

Reitille voi lähteä niin huono, kuin hyväkuntoinenkin kulkija 

ja se soveltuu erinomaisesti liikuntarajoitteisille ja 

lapsiperheille. Kulkija voi välillä levähtää penkillä tai 

pysähtyä vaikka runotaulun, metsälammen tai 

linnunpönttögallerian ääreen. 

Reitin pituus on 5.4 km. 

Reitille lähtöpaikka: 

Kyrkösvuorentie 26, luontotalo Käpälikkö 

Koordinaatit WGS84: 62° 46' 10,780"  /  22° 48' 49,334" 

Käpälikön esteetön reitti ja kohteet portaalissa: www.elamysliikunta.fi  

 tai facebookissa https://www.facebook.com/elamysliikunta/ 

http://www.elamysliikunta.fi/
https://www.facebook.com/elamysliikunta/


Paljasjalkapolku ja kuntoilupaikka 

Koordinaatit WGS84: 62° 46' 37,098" / 22° 48' 22,432" 



Lepakkolaavu: esteetön laavu 

Koordinaatit WGS84: 62° 46' 33,519" / 22° 47' 54,217"’ 

Aarnikotkan kota ja hiljentymispaikka: suuri kota sekä 

hiljentymispaikka runotauluineen 

Koordinaatit WGS84: 62° 46' 27,837" / 22° 47' 43,336" 



Korsu ja taisteluhaudat: autenttinen korsu, vuoden 1944 

piirustuksilla valmistettu 

Koordinaatit WGS84: 62° 46' 31,952" / 22° 48' 19,200" 

Sotilasesterata: radalla 13 erilaista estettä 

Koordinaatit WGS84: 62° 46' 28,522" / 22° 48' 14,885" 



Linnunpönttögalleria: galleriassa 16 erilaista paikallisten 

lintujen pönttöä ohjeineen 

Koordinaatit WGS84: 62° 46' 27,766" / 22° 47' 38,825" 

Kuvauspiilo: kuvauspiilo ja lintujen ruokintapaikka, 

esteetön pääsy 

Koordinaatit WGS84: 62° 46' 28,172" / 22° 47' 28,595" 


