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tarve kehittää palveluita, joissa yhdistetään vakinaisten asukkaiden ja matkailijoiden tarpeet,
huomioiden erityisesti vesistöt. Toimenpiteillä kehitetään matkailuelinkeinoa ja
asukasviihtyisyyttä, mutta myös kasvatetaan alueen vetovoimaisuutta houkuteltaessa uusia
asukkaita.
Ähtävänjoki on ollut järviseutulaisille vuosisatoja tärkeä kulkuväylä ja yhteys maailmalle.
Jokea pitkin on mm. uitettu puuta ja viety tervaa rannikon kauppapaikoille. Historian jälkiä on
edelleen nähtävissä jokien varsilla. Historia- ja perinnetieto antaa mahdollisuuden kehittää
Järviseudun läpi virtaavalle melontareitille oma, persoonallinen tarina. Tietoaineiston avulla
voidaan synnyttää uusia alueen matkailua, vesistöjen virkistyskäyttöä sekä vetovoimaa
edistäviä palveluja, tuotteita sekä tapahtumia. Samalla lisätään alueen asukkaiden
paikalliskulttuurin ja -perinteen tuntemusta.
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herätetään alueen asukkaiden kiinnostusta vesistöjen tarjoamia virkistysmahdollisuuksia
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Tervareitin osat kartalla
1. Kuninkaanjoki
2. Räyringinjärvet
3. Levijoki
4. Alajärvi
5. Kurejoki
6. Lappajärvi
7. Välijoki
8. Evijärvi
9. Ähtävänjoki

30 km
0,8 km² ja 3,4 km²
10 km
11,1 km²
20 km
145,5 km²
16 km
27,1 km²
9 km (koko joki 60 km)

Tervareitin kehittämissuunnitelma 2014
Tervareitin kevään ja kesän 2014 kartoitusmelonnat osoittivat, että reitin läpi melominen on
mahdollista jo nyt. Paikoin melonta vaati kuitenkin sinnikkyyttä ja oikeaa ajoitusta.
Ajoitukseen tepsii informaatio, jonka avulla osa hankaluuksista vältetään. Osa esteistä on
kuitenkin sellaisia, että kaikkia Tervareitin osia ei voi kutsua melontareitiksi ennen kuin esteet
on poistettu ja hankaluuksia helpotettu. Jos nyt toimivien reitin osien laatua ja houkuttelevuutta
voidaan kohentaa melko helpoinkin keinoin.
Tässä suunnitelmassa tehdään ehdotuksia seuraavista toimenpiteistä:
1. Informaation jakaminen
2. Vuokrattava melontakalusto
3. Melontakoulutus
4. Risukoiden, puiden ja kaislojen raivaaminen
5. Veden korkeuden ja virtauksen arvioiminen
6. Voimalaitosten ja patojen ohitukset
7. Taukopaikkojen kohentaminen
8. Uusien taukopaikkojen perustaminen
9. Uusien käyntikohteiden perustaminen
10. Geokätköreitin perustaminen
11. Tapahtumat
Toimenpiteet käsitellään ensin yleisemmällä tasolla, toiseksi tarkemmin vesistön osa kerrallaan
ja kolmanneksi mahdollisten kehittäjien tasolla.

Levijoen voimalaitos ja sen jälkeinen likainen ja risuinen pikkukanava ovat melojalle nykyään
Tervareitin suurin pullonkaula. (kuva Hanna Ristimäki)

1. INFORMAATION JAKAMINEN
Tervareitti-hanke teettää vuoden 2014 loppuun mennessä 52-sivuisen Tervareitin melojan
opaskirjan. Opaskirjassa on kartoille sijoitettua konkreettista tietoa reitin eri osien
melottavuudesta, esteistä, lähtöpaikoista ja taukopaikoista. Karttoja on mahdollista kopioida,
skannata ja laminoida mukaan melontaretkelle. Sen lisäksi opaskirja tarjoaa melomiseen
houkuttelevaa taustatietoa ja tarinoita. Opaskirjan keskeiset tiedot on käännetty myös
englanniksi. Mahdollisena pidetään myös melontaoppaan päivittämistä myöhemmin.
Tervareitin opaskirjaa harkitaan julkistettavaksi myös nettiversiona, jolloin karttoja voisi
tulostaa ja laminoida myös tätä kautta mukaan melontaretkille. Nettiversio kaipaisi melko
säännöllistä päivittämistä.
Tervareitille aiotaan pystyttää 15 Tervareitin opastaulua strategisiin paikkoihin, joista on
tehty ehdotuksia vesistökohtaisessa osassa. Opastauluihin haetaan rahoitusta
Ähtävänjokirahastolta.

Seinäjoella pystytetty Lakeuden jokiluontopolku tarjoaa toimivan mallin melojia palveleville
kylteille. Kokemusta on kertynyt jo kahdeksan vuoden ajalta. (Kuva Anssi Orrenmaa)

2. VUOKRATTAVA MELONTAKALUSTO
Tervareitin varrelle hankittiin keväällä 2014 kolmeen paikkaan vuokrattavaa kalustoa. Näiden
lisäksi olisi hyvin toivottavaa saada vuokrakalustoa myös Alajärven rannalle. Käpyniemen
lomakylässä vuokrausta on kokeiltu aikaisemmin, mutta nyt aika saattaisi olla kypsempi.
1. Välisaaren lomamökit (Pasi Välisaari) hankki 4 kajakkia Iso-Räyringin pohjoisrannalla
olevien lomamökkien käyttäjille. Räyrinkijärvien melontaa edistäisi, jos myös muut kuin
mökkikylän asukkaat voisivat vuokrata näitä kajakkeja.
2. Kipinäkodan luonto- ja elämyspalvelut (Piia Rajala) hankki 4 avokanoottia, joita on
mahdollista vuokrata Kivitipusta. Useimmat vuokraajat ostivat opastetun melotuksen
Lappajärven pohjoisosissa. Tarkoitus on lisätä kalustoa, mahdollisesti kajakkeihinkin ja
kuljetuskalustoon, jolloin retkiä voisi tehdä myös muissa Tervareitin osissa.
3. Evijärvi-seura hankki 2 avokanoottia, joita on mahdollista vuokrata Evijärven Sillankorvan
leirintäalueelta. Leirintäalue on hyvä lähtöpaikka eripituisille melontaretkille.
Lähimpänä näkyvät
Evijärvi-seuran kanootit
täydensivät Kyrönjoen
Koskihäjyjen kalustoa
Evijärven
kartoitusmelonnoilla.
(kuva Hanna Ristimäki)

3. MELONTAKOULUTUS
Järvilakeuden kansalaisopisto järjestää avokanoottikurssin kesällä 2015, luultavasti kesäkuun
viimeisenä viikonloppuna Evijärven Sillankorvassa koskihäjy-melonnanohjaaja Sonya Zouterin
vetämänä. Kurssin toteutuminen on tärkeä askel Tervareitin paikallisessa käyttämisessä, mutta
saattaa olla vetovoimainen koko maakunnan mitassa, koska avokanoottikursseja ei ole EteläPohjanmaalla juuri järjestetty.

Kipinäkodan luonto- ja elämyspalveluiden opastettu melonta toimii jo nyt käytännössä
pienimuotoisena opastuksena melontatekniikkaan.

4. RISUKOIDEN, PUIDEN JA KAISLOJEN RAIVAAMINEN
Häiritseviä risukoita ja puita on Kuninkaanjoen yläjuoksulla noin 6 km matkalla,
Räyrinkijärvien välisellä Välijoella (pituus 600 m), Iso-Räyringistä Levijoelle johtavalla
Kaivosojalla (pituus 2,7 km) ja Levijoen voimalan jälkeisessä kanavassa (pituus noin 600 m).
Muutamia uoman poikki kaatuneita puita oli myös Levijoella, mutta useimpiin sahattiin
kulkuaukot loppukesällä 2014.
Kuninkaanjoen, Räyrinkijärvien välisen Välijoen, Kaivosojan, Levijoen ja Kurejoen voimala
jälkeisen kanavan puut ja risukot vaativat vuosittaista raivaamista, jos melominen halutaan
pitää sujuvana.
Yhteyden avaaminen Evijärven Valmosan lintutornille olisi merkittävä ulottuvuus Evijärven
melojille. Yhteys voidaan avata palauttamalla melontakelpoinen väylä kaislojen sekaan ja/tai
perustamalla rannan kautta kulkeva patikkapolku.
Kuninkaanjoen yläosaan
jäi kevään 2014 raivausten
jälkeenkin hankalia
risukoita.
(Kuva Eija Tuomaala)

5. VEDEN KORKEUDEN ARVIOIMINEN
Matalalla vedellä melomista häiritseviä ja estäviä risukoita on Kuninkaanjoessa sekä kivikoita
Levijoessa, Kurejoessa ja osin myös Ähtävänjoessa. Kevätkesällä ja kunnon sateiden jälkeen
kivikot eivät estä melontaa, eikä niiden perkaus liene mielekästä. Sen sijaan tarpeen on hankkia
kokemuksia melottavista veden korkeuksista.

Ely-keskus perusti Tervareitti-projektin toivomuksesta syksyllä 2014 Kuninkaanjoelle
automaattisen mittauspisteen, jonka ansiosta melonnalle sopivaa veden korkeutta ja virtaamaa
voidaan tarkkailla ely-keskuksen www-sivuilta. Tämän jälkeen tarvitaan melojien ja
paikallisten asukkaiden kokemuksia joen osien toimivuudesta eri veden korkeuksilla.

6. VOIMALAITOSTEN JA PATOJEN OHITUKSET
Ohitusta vaativia pohjapatoja ja voimalaitoksia on Kurejoella, Välijoella ja Ähtävänjoella.
Kurejoen voimalaitoksen ohitus on hankalin, sillä se vaatii noin 900 metrin maaohituksen. Sen
vaihtoehto on 450 metrin maaohitus ja sen jälleen likaisen ja risuisen pikku-uoman melominen.
Välijoen Hanhikosken voimalan ohitus ei ole kovin vaikeaa ja sitä voidaan helpottaa edelleen.
Ähtävänjoen melomista hidastaa peräti seitsemän voimalapatoa, joista minkään ohitus ei ole
ylivoimaisen hankalaa. Pedersören puolella voimaloiden ohitusta on paikoin jo pyritty
helpottamaan.
Kuninkaanjoen ja Levijoen pienet epäviralliset pohjapadot eivät häiritse melontaa. Kurejoen
alkuosassa on useita pohjapatoja, joista moni täytyy ohittaa rannan kautta. Ohitus hidastaa,
mutta ei estä kulkua. Ähtävänjoen alussa olevan Kaarenhaaran padon tapausta kommentoidaan
erikseen Ähtävänjoen yhteydessä.

Välijoen Hanhikosken padon ohittamista voi helpottaa melko
yksinkertaisin rakentein. (Kuva Anssi Orrenmaa)

7. TAUKOPAIKKOJEN KOHENTAMINEN
Osa Tervareitin varrella olevista valmiista taukopaikoista on päässyt rapistumaan tai
heinittymään. Esimerkiksi Alajärvellä Kuninkaanjoen suistossa oleva taukolaavu kohenisi jo
pienellä risusavotalla. Evijärven Kuikkasaaren laavu on esimerkki hieman kohennusta
kaipaavasta taukopaikasta.

Alajärven Kuninkaanjoen suiston laavun kohentaminen vaati lähinnä sahaa ja pensassaksia.
(Kuva Hanna Ristimäki)

8. UUSIEN TAUKOPAIKKOJEN PERUSTAMINEN
Taukopaikkojen verkosto on jo nyt hyvä varsinkin Tervareitin järvillä. Jokiosuuksille kaivataan
paikoin lisää taukopaikkoja. Kuninkaanjoen Jokikylään syntyi jo kesällä 2014 hieno
Neidonlampi-taukopaikka. Houkuttelevia uusia taukopaikkoja olisivat myös Kuninkaanjoen
Tuominiemi ja Levijoen Kuhmosen koukku. Evijärvellä myötätuulessa etenevä uittokämppä
tuo kesällä 2016 loistavan uuden lisän Välijoen ja Evijärven taukopaikkojen verkostoon.

9. UUSIEN KÄYNTIKOHTEIDEN PERUSTAMINEN
Räyrinkijärvien vahvistuminen kraatterijärviksi tarjoaisi merkittäviä mahdollisuuksia uuden
käyntikohteen kehittämiselle.
Vesistön käyttäjiä ja patikoijia palvelevan luontopolun perustaminen nousi esille
Kuninkaanjoen Tuominiemessä ja Alajärven Isosaaressa. Molemmissa tapauksissa
maanomistajat (Ari Kiviniemi, Saaren suku ja Alajärven seurakunta) ovat alustavasti pitäneet
ajatusta mahdollisena.
Lappajärven Kannanlahden pieni kärnäiittilouhos on melojalle kiinnostava käyntikohde. Paikka
on päässyt ruohottumaan, koska paikalliset asukkaat eivät ole halunneet turisteja teilleen.
Meloja pystyy kuitenkin käymään paikalla asukkaita häiritsemättä.
Evijärvelle suunniteltu uittokämppä olisi kiinnostava nähtävyys sellaisenaan.
Tervareitin varrelle kannattaisi osoittaa helposti lähestyttävä entisen tervahaudan pohja.
Sellaista on kaavailtu ainakin Evijärven Kylmälahden tervahaudasta, joka on nykyään risujen
peitossa.
Poikkijoen ja Livonlähteen palauttaminen melontakelpoiseksi vesistöksi olisi suuritöinen ja
merkittävä kulttuuriteko.

10. GEOKÄTKÖREITIN PERUSTAMINEN
Tervareitin geokätköreitin kehittyminen Tervareitin yhteyteen on erittäin potentiaalinen
vetonaula, jonka voi olettaa houkuttelevan melojia geokätköilemään ja geokätköilijöitä
melomaan reitillä. Tervareitin geokätköreitti toteutetaan Tervareitti-hankkeen rahoituksella.
Se hyödyntää olemassa olevia geokätköjä ja sisältää varta vasten perustettuja uusia geokätköjä,
joiden sijaintitiedot löytyvät Tervareitti-nimellä. Useimmat Tervareitin kätköt on helpoin löytää
melomalla, mutta suurimman osan niistä voi saavuttaa myös patikoiden.

11. TAPAHTUMAT
Tervareittiä käyttävät tapahtumat lisäävät luontevalla tavalla reitin käyttöä ja tunnettavuutta.
Vuodelle 2015 on suunnitteilla jo ainakin keväinen Kuninkaan kuohut Kuninkaanjokeen ja
keskikesän Evijärven soutu- ja melontakilpailu Evijärvelle.

TOIMENPITEITÄ VESISTÖN ERI OSISSA
Kuninkaanjoen toimenpiteitä
- Puntalankoskelle olisi hyvä saada näkyvälle paikalle opastaulu, joka kertoo Kuninkaanjoen
melottavuudesta muun muassa veden eri korkeuksilla.
- Puntalankosken jälkeinen suvanto ja sen viereinen maa-alue olisi paras mahdollinen
lähtöpaikka Kuninkaanjoen melonnalle korkean veden aikana. Asiasta voisi neuvotella
maanomistajien Arto ja Raimo Inkalan kanssa. Periaatteessa vaihtoehtoinen lähtöpaikka voisi
olla perustettavissa Toivo Puntalan omistaman vasemman rannan puolelle.
- Puntalankosken jälkeisen 7 kilometrin varrella olevien puiden ja risujen jatkoraivaus
normaaliveden aikana olisi toivottavaa, koska se pitäisi Kuninkaanjoen melontakelpoisena
pidempään alkukesän aikana.
- Ely-keskus aikoo perustaa automaattisen mittauspisteen Jokikylän tienoille. Havainnot reitin
melottavuudesta eri veden korkeuksilla olisivat hyvin toivottavia.
- Mahdollisuus käyttää Jokikylän siltaa edeltävää rantaniittyä taukopaikkana olisi tärkeää,
koska ensimmäisen 10 kilometrin matkalla ei ole selvää taukopaikkaa. Niityn omistaja Pekka
Jokiaho suhtautuu myönteisesti ajatukseen. Jokiaho rakensi jo kesällä 2014 hienon
Neidonlampi-taukopaikan mailleen noin 850 metriä ennen siltaa.
- Noin 7 kilometriä Jokikylän sillan jälkeen on idän puolella pieni kivikko (62 58’30.1” N / 24
02’58.2” E), joka voisi tarjota tilaisuuden rantautua ja nousta maihin. Paikkaa voisi tutkia
tarkemmin ja olla tarvittaessa yhteydessä maan omistavaan helsinkiläiseen Lea Huhtaseen.
- Kuninkaanjoen Tuominiemi noin 4 kilometriä ennen joen Alajärveen laskemista olisi
kehitettävissä poikkeuksellisen hienoksi taukopaikaksi ja tutustumiskohteeksi sekä melojille
että patikoijille. Mahdollisia rakenteita olisivat joelta nouseva rappuset, nuotiopaikka, laavu ja
opastaulu. Alueen määräaikaiseen suojeluun hakenut maanomistaja Ari Kivimäki suhtautuu
myönteisesti alueen retkeilykäytön kehittämiseen.
Kuninkaanjoen
Tuominiemi tarjoaa hienoa
ympäristöä, mutta rannalle
on nykyisin hankala
nousta. Maanomistaja on
valmis auttamaan asiaa.
(Kuva Hanna Ristimäki)

- Levijoentien siltaa idän puolella edeltävä pelto on paras paikka Kuninkaanjoen jokimelonnan
lopettamiseen. Maanomistajan kanssa voisi neuvotella alueen mahdollisesta merkitsemisestä
melojien nousupaikaksi.

Poikkijoen ja Livonlähteen toimenpiteitä
- Esimerkiksi Hernesmaantien varrelle Perälammin kohdalla sijoitettu opastaulu voisi avata
luonnonhistoriallisen Poikkijoen ohi kulkevien matkaajien ihmeteltäväksi.
- Poikkijoen ja Livonlähteen lähes umpeen kasvaneen väylän ruoppaaminen melontareitiksi
vaatisi kunnollisen projektin, johon sisältyisi ainakin tarkempaa suunnittelua, lupien hakemista
ja ruoppaamista, samoin Levijoen yläosan avaamista. Alustava suunnitelma asiasta on
valmistunut 2000-luvun alussa. Toimenpide ei ole Tervareitin kannalta välttämätön, mutta se
olisi arvokas kulttuuriteko luonnonhistorian, uittohistorian ja miljööstä nauttimisen kannalta.
Aikaisemmin
Ähtärinjärvestä Levijoelle
virranneesta Poikkijoesta
on tehty
kunnostussuunnitelma,
jonka toteuttaminen
synnyttäisi ainutlaatuisen
melontareitin.
(kuva Anssi Orrenmaa)

Räyrinkijärvien ja Kaivosojan toimenpiteitä
- Vähä-Räyringistä Iso-Räyrinkiin johtavan Välijoen Väliojantien alituskohta voisi olla hyvä
paikka opastaululle, jossa kerrotaan Räyrinkijärvien melontamahdollisuuksista ja viereisistä
muinaisasutuksen jäännöksistä.
- 600 metriä pitkä Välijoki vaatisi jatkoraivauksia melontamahdollisuuksien kohentamiseksi.
Vasta ruoppaus saattaisi tehdä melontayhteydestä miellyttävän. Iso-Räyrinkiin johtavan
loppuosuuden parantamiseksi riittäisi uoman leventäminen parin metrin matkalta.

- Räyrinkijärvien varmistuminen meteoriitin sirpaleiden synnyttämiksi kraatterijärviksi vaatii
jatkotutkimuksia, jossa uudet havainnot erikoisista kivistä saattavat olla avainasemissa. Geologi
Marjatta Koivisto jatkaa tutkimusta omilla toimillaan.
- Iso-Räyringiltä Levijoelle johtava 2,7 kilometrin mittainen Kaivosoja vaatisi puiden ja risujen
raivausta, minkä jälkeen sitä voisi käyttää korkean veden aikaisena väylänä.

Levijoen toimenpiteitä
- Levijoen koskijakson poikki kaatuneista kolmesta isosta puusta yksi poistettiin loppukesällä
2014 kokonaan ja yksi osittain. Uusien puiden kaatumista joen poikki olisi pidettävä silmällä,
että Levijoki olisi helposti melottavissa sopivalla veden korkeudella.
- Sopivaan paikkaan Levijoen varrelle voisi pystyttää kyltin, joka kertoo joen
melontamahdollisuuksia veden eri korkeuksilla.
- Kuhmosen koukuksi kutsuttu historiallinen uittomaisema noin 2 kilometriä ennen Levijoen
Alajärveen laskemista tarjoaisi hienon miljöön melojien ja veneilijöiden levähdyspaikalle.
Asiasta voisi neuvotella maanomistajan kanssa.

Kyrönjoen Koskihäjyt poistivat loppukesällä 2014 pahimmat esteet Levijoen koskitaipaleelta.
(Kuva Anssi Orrenmaa)

Alajärven toimenpiteitä
- Alajärven venesatama olisi hyvä paikka opaskyltille, jossa kerrotaan Alajärven
melontamahdollisuuksista.
- Vuokrakaluston saaminen Alajärven rannalle olisi toivottavaa, koska näkymät melonnan
kehittämiselle Tervareitin suurimman asutuskeskuksen äärellä ovat erittäin hyvät (mukaan
lukien Isosaaren, Kuninkaanjoen Tuominiemen ja Levijoen Kuhmosen koukun
kehittämisajatukset).

- Kuninkaanjoen suiston saaressa oleva laavu ja sen umpeen kasvanut ranta olisivat helposti
kohennettavissa nykyistä toimivammaksi taukopaikaksi.
- Isosaaressa oleva seurakunnan unohtuneen tuntuinen laavu ja sen nykyisin rapistunut yhteys
huojuvan laiturin ja sillan kautta olisivat helposti kohennettavissa huomattavasti nykyistä
paremmaksi.
- Isosaaren länsi- ja etelärannalla olevat seurakunnan omistamat maat tarjoavat ehkä koko
Tervareitin lupaavimman alueen melontamatkailun kehittämiseksi. Hieno vanha metsä tarjoaisi
loistavan miljöön kiinnostavalle luontopolulle, jonka varrella voisivat olla myös seurakunnan
laavu, Alajärven ensimmäisen kirkkoherran huvilan paikka 1880-luvulta ja mahdollisesti myös
yksityisellä maalla oleva todellisen Suomen sodan aikaisen raha-aarteen löytöpaikka vuodelta
1934. Raha-aarteen löytöpaikalle on tulossa Tervareitin opastaulu.

Alajärven Isosaaressa seurakunnan omistamille maille syntyisi hieno luontopolku. Kirkkoherra
pitää alustavasti ajatusta mahdollisena. (Kuva Hanna Ristimäki)

Kurejoen toimenpiteitä
- Joen alkupisteestä 600 metrin päässä olevan pohjapadon ohittamista kannattaisi ehkä
helpottaa pienillä rakenteilla.
- Koskenvarren voimalaitokselle sijoitettu opastaulu voisi kertoa voimalaitoksen ohituksen
mahdollisuuksista.
- Koskenvarren voimalaitoksen jälkeinen pieni kanava kaipaa risujen raivausta. Voimalan
ohittamista auttaisi ehkä parhaiten Koskenvarrentien sillalle tehty laskupaikka ja sen jälkeisen
uoman pitäminen jatkuvasti vapaana risuista.

Kurejoen padon ohitus vaatii joka tapauksessa noin puolen kilometrin kantomatkan. Sen jälkeen
edessä on likainen ja risuinen kanava, jota voisi siistiä. (Kuva Anssi Orrenmaa)

Lappajärven toimenpiteitä
- Ähtävänjoen vesistön suurin yksittäinen osa-alue, Lappajärvi, on jo nyt hyvin valmis
melontajärvi. Lähinnä se kaipaa informaatiota taukopaikoista, nähtävyyksistä ja melomisen
riskeistä suurella järvellä. Tällaista informaatiota voisivat antaa muun muassa sopivalle paikalle
sijoitetut opastaulut. Paikkoja voisivat olla esimerkiksi Alajoen silta Kurejoen suulla, Ylipään
venepaikka järven lounaiskulmassa, Savonjoen suun venepaikka, Kivitipun ranta
Nykälänniemellä ja Halkosaaren parkkipaikka.
- Lappajärven läntisen rannan taukopaikat kaipaisivat täydennystä Ylipään venepaikan ja
Karvalan Nuorisoseuran uimarannan välisellä 12 kilometrin taipaleella. Tällaisia paikkoja
voisivat olla Aholan tai Lehtiniemen uimaranta. Näiden paikkojen merkitsemisestä
taukopaikaksi melontakarttaan voitaisiin neuvotella.

- Myös Kärnänsaaren läntiseltä rannalta puuttuu selkeitä taukopaikkoja. Lähinnä sellaisia ovat
eteläisimmän pään rakentamattomat rantamat ja Kannanlahden pieni uimaranta. Niistä tai
niiden väliseltä alueelta voisi kehittää nykyistä selvemmän julkisen taukopaikan.
- Kärnänsaaren itäisen rannan eteläpäässä on hieno Kärnän laavu ja uimaranta, mutta itärannan
muualta osalta ei myöskään löydy selkeää taukopaikkaa. Pitkästön saari korvaa osin tätä
puutetta. Lappajärven kunnan Pitkästön pohjoisrannalla omistaman mökin avaaminen yleiseen
käyttöön olisi hieno palvelus vesistön käyttäjille.
- Karppa-saaren mökille tekisi hyvää pieni kohennus. Myös polttopuiden tarjoaminen Karpalla
olisi kädenojennus vesistön käyttäjille.
- Kärnänsaaren Kannonlahden rannan lähellä oleva pieni kärnäiittilouhos on mukava
käyntikohde Lappajärven melojalle, eikä melojan vierailu häiritse myöskään paikallista
asutusta. Paikalla aikaisemmin ollut kyltti on kuitenkin pois. Uusi kyltti ja louhoksen
siistiminen palvelisivat kärnäiitistä kiinnostuneita.
Kärnänsaaren
Kannonlahden
kärnäiittilouhos uhkaa
peittyä kasvuston sekaan.
Heinien raivaus ja uuden
kyltin pystyttäminen
auttaisivat löytämään
louhoksen asukkaita
häiritsemättä.
(Kuva Anssi Orrenmaa)

Välijoen toimenpiteitä
- Niskan sillan alta rannalle nouseminen ei ole aivan helppoa. Nousemista voisi ehkä helpottaa
jollakin tavalla.
- Niskan padon ja Hanhikosken padon puolivälin tienoille olisi hyvä saada selkeä taukopaikka,
koska 8,5 kilometrin yhtenäinen melontamatka on melko pitkä.

- Hanhikosken voimalapadolle tarvittaisiin ohitukseen opastava opaskyltti sekä ohitusta
palvelevia rakenteita. Nämä olisivat keskeinen parannus Lappajärven ja Evijärven yhteydelle.
- Entisen Kirsilänkosken sillan tienoille tarvittaisiin selkeä kyltti, joka informoisi melojia kohta
helposti ohi menevistä uimarannasta, laavusta, lohilammesta ja Pyövelinmännystä.

Evijärven toimenpiteitä
- Lähtö- ja taukopaikkojen verkosto on Evijärvellä jo nyt hyvin kattava. Melojaa auttaisi
keskeistä informaatiota jakavan opaskyltin pystyttäminen esimerkiksi Sillankorvan
leirintäalueen rantaan. Uittokämpän perustaminen olisi loistava lisä taukopaikkojen verkostoon.
- Melojan pääsy Jokisuunlahdelta Valmosan lintutornille avaisi hienon lisäulottuvuuden sekä
taukopaikan että lintujen tarkkailun kannalta. Mahdollisia keinoja ovat melontaväylän
avaaminen kaislikkoja ruoppaamalla tai patikkapolun avaaminen yksityisen laavun tienoilta.
- Kuikkasaaren laavun tulipaikka, käymälä, pöytä ja penkit kaipaisivat uusimista ja
kunnostusta.

Vesistöväylän tai patikkayhteyden avaaminen Valmosan lintutornille toisi hienon taukopaikan ja
antaisi uuden ulottuvuuden lintuja ihaileville melojille. (Kuva Anssi Orrenmaa)

Ähtävänjoen toimenpiteitä
- Kaarenhaaran padon ohitusta maata pitkin voisi ehkä auttaa yksinkertaisilla rakenteilla sekä
nousu- että laskupaikalla.
- Kaarenhaaran padon ohitus vanhan uoman kautta kaipaisi opaskylttiä, joka varoittaa
kalaportaiden riskeistä. Kalaportaiden riskit melojille vähenisivät selvästi, jos laidan alapäästä
voitaisiin poistaa puutolppa ja tolppien matalat metallitelineet. Myös niiden jälkeinen
betonikolo aiheuttaa juuttumisen riskin kajakkimelojalle.
- Ähtävänjoen kuusi voimalapatoa hidastavat ja hankaloittavat Ähtävänjoen melomisesta
nauttimista. Ohitusrakenteiden kehittämistä kannattaa jatkaa. Evijärven puolella oleva
Kattilakosken pato on melko vaivaton ohittaa, mutta osa Pedersören puolella olevista padoista
voisi kaivata vielä helpotusta. Niihin ei oteta tässä tarkemmin kantaa, koska ne eivät kuulu
Tervareitin kartoitukseen.

Kaarenhaaran kalaportaiden alapäässä olevat tolppien terästelineet ja puutolppa ovat
hankalassa paikassa ja korkeudella kajakkimelojan kannalta, koska kalaportaan lopun virtaus
ja kupera muoto heittää kajakin helposti reunaa kohti.

TERVAREITIN KEHITTÄJIÄ
Tervareitin kehittämisen toteuttajia ei voi nimetä tai ehdottaa mitenkään aukottomasti, koska
kehitystyö perustuu yleensä vapaaehtoiseen innostukseen ja eri toimenpiteille on useita
mahdollisia toteuttajia. Seuraavassa on kuitenkin hahmoteltu karkealla tasolla mahdollisia
toimenpiteitä mahdollisille tekijöille. Tätä kehittämisraportin osaa kannattaa lukea lähinnä
virikelistana ja innostajana.

Järviseutu-seura, pitäjäseurat ja kyläseurat
Tervareitti-hankeen toimeksiantaja, Järviseutu-seura, on jatkossakin niin lähellä Tervareitin
käyttämisen ja kehittämisen intressejä, että se on edelleen keskeinen toimija miettimään
Tervareitin kehittämistä ja näkyvyyttä kokonaisuutena. Seuran puitteissa on jo luvattu ottaa
vastuuta ainakin Tervareitin opaskirjan jakelusta.
Tervareitin alueen kuusi pitäjäseuraa (Soini, Lehtimäki, Alajärvi, Vimpeli, Lappajärvi,
Evijärvi) ovat omalla toimialueellaan avainasemassa erilaisissa reitin kehittämistoimissa.
Tervareitti on niille samalla suuri mahdollisuus, sillä lähes mikä tahansa kehittämisraportin
toimenpide-ehdotus olisi niiden tehtävissä tai edistettävissä. Toimenpiteet voivat olla
esimerkiksi keskusteluja, markkinointia, aloitteita, informaation jakamista tai fyysisten
puitteiden kohentamista.
Hyväksi esimerkiksi kelpaa Evijärvi-Seura, joka on hankkinut kaksi vuokrattavaa kanoottia,
rakentanut kanoottilaiturin ja suunnittelee uittomieskämppää Tervareitin kannalta erinomaiselle
paikalle Välijoen suistoon. Hyvä on myös ajatus tervahaudan pohjan kunnostamisesta
Kylmälahden perukassa vesitse saavutettavaksi käyntikohteeksi. Evijärvi-Seura aikoo järjestää
kesällä 2015 myös Evijärven soutu- ja melontakilpailut.
Evijärvi-Seura puuhaa
puheenjohtajansa Heikki
Valijoen johdolla näyttävää
Uittomieskämppää
Tervareitin kannalta
erinomaiselle paikalle,
Välijoen ja Evijärven
suistoon.
(Kuva Anssi Orrenmaa)

Tervareitti on hieno mahdollisuus myös sen varrella toimiville kyläseuroille. Ne voivat pitää
esillä Tervareittiin liittyvää informaatiota ja harkita kehittämistoimia ja tapahtumia omalla
alueellaan.
Suokonmäen Seudun kylät ry teetti 2000-luvun alussa selvityksen Poikkijoen palauttamisesta
virkistyskäyttöön. Luonnon- ja uittohistoriallisen väylän palauttaminen melontakelpoiseksi
olisi suurisuuntainen kulttuuriteko.

Kunnat
Tervareitin alueen kunnat (Soini, Alajärvi, Vimpeli, Lappajärvi, Evijärvi) ovat keskeisessä
asemassa Tervareitin toiminnan edistäjänä ja kehittämisen mahdollistajana. Kuntien kannattaisi
liittää Tervareitti osaksi imagoaan ja markkinointiaan. Hyvin tervetullutta olisi kuntien
aktiivisuus myös Tervareitin umpeen kasvavien osien raivaajana.
Soinin ja Alajärven liikuntatoimi osallistui jo keväällä 2014 Kuninkaanjoen yläosan
raivauksiin, joiden jatkaminen olisi tarpeellista ja toivottavaa.
Kuninkaanjoen yläosalla
tehtiin keväällä 2014
ratkaisevia
perusraivauksia. Joen
melottavuus vaatii
kuitenkin säännöllistä
huolenpitoa.
(Kuva Merja Suomela)

Alajärven kaupungin alueella olevat Räyrinkijärvien välinen 600 metriä pitkä Välijoki sekä IsoRäyringiltä Levijoelle johtava 2,7 kilometriä pitkä Kaivosoja ovat säännöllisen risusavotan
tarpeessa. Alajärven itärannan saaressa Kuninkaanjoen suistossa olevan laavun pusikoitunut
lähiympäristö kannattaisi avata, niin laavu olisi helpompi löytää ja siltä avautuisi hieno
järvinäkymä. Tervetullutta on myös suunnitelmissa oleva Lappajärven Ylipään uimarannan
palvelutason parantaminen, esimerkiksi nuotiopaikalla ja laavulla. Hyvä kehittämiskohde olisi
myös Pyhävuoren saavutettavuus patikoimalla Lappajärveltä päin esimerkiksi Haukkarannan
entisen lomakylän tienoilta.

Lappajärven kunnan alueella olevat Lappajärven lähtö- ja taukopaikat ovat hyvässä kunnossa,
helmenä Selkäsaaren hyvin hoidettu tukikohta. Kärnänsaaren itäpuolelta selkeä ja luonteva
taukopaikka kuitenkin puuttuu. Sellaista voisi ehkä harkita Kannanlahden vanhan
kärnäiittilouhoksen tienoille asukkaita häiritsemättä. Pitkästön saaren kehittämissuunnitelmat
ovat hyvin kiinnostavia ja toivottavia Tervareitin melonnan näkökulmasta.
Vimpelin kunta voisi melko pienellä vaivalla kohentaa hienon Karppa-saaren rakennuksia.
Polttopuiden tarjoaminen olisi mieluisa palvelus saaren kävijöille. Vieresniemen alue on jo nyt
hieno taukopaikka melojille, ja vielä parempi, jos sen majoitustilat ja sauna olisivat
vuokrattavissa myös muille kuin vimpeliläisille. Vimpelin keskustassa on hyvät laiturit
veneille, sen sijaan kajakkimelojan on hieman hankala rantautua tai lähteä Vimpelin
kirkonkylästä.
Karpan mökki on ulkoa
hyvässä kunnossa. Sisätilat
voisivat kaivata pientä
kohennusta.
(Kuva Hanna Ristimäki)

Evijärven kunnan näkökulmasta erityisesti Jokisuunlahden-Valmosan alue tarjoaa hienoa
potentiaalia, jonka kehittämistä kannattaisi tukea. Valmosan lintutornin saavutettavuus idän
suunnalta ja Uittomieskämpän rakentamisen tukeminen nostaisivat alueen arvoa entisestään.
Kuikkasaaren taukopaikan kunnostus olisi toivottavaa.

Seurakunnat
Alajärven seurakunnan Isosaaren maat ja laavu ovat melojalle hienoja käyntikohteita ja koko
Alajärven kannalta erinomaisia kehittämiskohteita. Laavu on hyvässä kunnossa, mutta sen
suuntaan saaren lounaiskulman eteläpuolelta johtava laituri on vaarallisen horjuva. Jättihonkia

kasvavat seurakunnan luonnonvaraiset maat tarjoaisivat erinomaista maastoa luontopolulle.
Lisää sisältöä toisi Alajärven ensimmäisen kirkkoherran Jonatan Johanssonin rakennuttaman
Alajärven ensimmäisen huvilan historia. Alajärven kirkkoherra Hannu Kujala suhtautui
puhelinkeskustelussa myönteisesti kehittämisajatuksiin.
Alajärven Isosaaren seurakunnan mailla piilevät Alajärven
ensimmäisen huvilan jäänteet ja vapaasti kasvanut luonto
tarjoaisivat loistavat puitteet luontopolulle. Yksityisten
maiden kautta löytyisi yhteys myös oikean raha-aarteen
löytöpaikalle.
(Kuva Hanna Ristimäki)

Lappajärven seurakunnan Kyrönniemen leirikeskuksen huvimaja tarjoaa hienon taukopaikan
melojille. Rantautumista niemekkeen kiviselle rannalla voisi kuitenkin helpottaa.
Evijärven seurakunnan myötämieli ja yhteistyö Ruumissaaren tapahtumissa on tervetullutta.

Matkailuyritykset ja kanoottien vuokraaminen
Tervareitin varrella toimiville matkailu- ja muille yrityksille Tervareitin kehittäminen ja
informaatio on ennen kaikkea suuri mahdollisuus. Sen esillä pitäminen lisää oman myönteisen
vetovoimatekijänsä alueen matkailuun. Yksittäiset yrittäjät löytävät kehittämisraportista
ajatuksia Tervareitin hyödyntämiseen ja kehittämiseen omalla toiminta-alueellaan.
Hotelli Spa Kivitippu ja muut Kraatterijärvi-toimijat ovat yrityspuolella keskeisessä asemassa
Tervareitin palvelutarjonnassa ja sen kehittämisessä. Tervareitin melojan opaskirja onkin
tulossa esille myös Kraatterijärven portaaliin. Kivitippu olisi luontevasti keskeisin Tervareittimateriaalin jakelija.

Piia Rajalan Kipinäkodan luonto- ja elämyspalvelut aloitti merkittävän avokanoottien
vuokraustoiminnan ja melontapalveluiden tarjoamisen kesällä 2014 Tervareitin kannalta hyvin
keskeisellä paikalla Kivitipusta käsin. Kaluston, toiminnan ja toiminta-alueen laajentamiselle
on hyviä näkymiä, joita Tervareitin kehittäminen voi tukea.
Kivitippu Hotelli Spa ja
kraatterijärvi-brandi ovat
koko Tervareitin
suurimpia
vetovoimatekijöitä ja
potentiaalisia
kehittämiskohteita.
(Kuva Anssi Orrenmaa)

Kraatterijärvi-teema on erittäin vetovoimainen myös Tervareitin näkökulmasta. Teoria
Räyrinkijärvien kraatteriluonteesta tarjoaa uuden ulottuvuuden ja mahdollisuuden myös
Kraatterijärvi-toimijoille. Mikäli geologi Marjatta Koiviston esittämä teoria vahvistuu, olisi
mahdollista kehittää erilaisia ohjelmapalveluita tai paketteja ainutlaatuisen kolmen järven
kraatterireitin näkökulmasta.
Tervareitin leirintäalueet ja muut mökkien vuokraajat voisivat helposti ottaa huomioon myös
Tervareitin potentiaalin ja käyttäjät markkinoinnissaan ja palveluissaan. Hyviä tavoitteita ovat
opaskirjan ja esitteen tarjonta, rantautumisen vaivattomuus ja melontakaluston saatavuus.
Hyvää esimerkkiä ovat näyttäneet Pasi Välisaari, joka hankki kajakkeja mökkiläisen käyttöön
Iso-Räyringin pohjoisrannalle ja Sillankorvan leirintäalue, joka hoitaa Evijärvi-seuran
hankkimien kanoottien vuokrausta. Sillankorvan rantaan on rakennettu myös melontalaituri.
Suurin tarve olisi saada vuokrakalustoa myös Alajärven rannalle. Hyvä ehdokas on
aikaisemminkin kanoottien vuokrausta kokeillut Käpyniemen lomakylä. Aika saattaisi olla nyt
kypsä, koska Tervareitin opaskirja osoittaa kiinnostavia melontakohteita Alajärvellä ja siihen
laskevien jokien alajuoksulla.

Voimayhtiöt
Voimalaitosten ylläpitäjiltä voi toivoa myötämieltä ja jopa aktiivisuutta melonnan esteiden
helpottamisessa.
Koko Tervareitin hankalin este melojan näkökulmasta on Kurejoen Koskenvarren voimala.
Nykyisellään sujuva voimalan ohitus vaatii 900 metrin kantomatkan hiekkatietä pitkin.
Kantomatkan lyhentäminen 480 metriin vaatisi voimalan jälkeisen kapean voimalakanavan
pitämistä risuttomana noin 500 metrin matkalla. Yksi Tervareitin opaskyltti on tarkoitus
pystyttää voimalan kohdalle ohjeistamaan ohitusta.
Sekä Kurejoen
Koskenvarren että Välijoen
Hanhikosken voimalan
ohitus vaatii joka
tapauksessa kantamista,
mutta ohitusta voi monin
tavoin helpottaa.
(Kuva Anssi Orrenmaa)

Välijoen Hanhikosken voimalan ohitus vaatii nykyään joko jyrkkää laskeutumista vasemmalta
puolelta tai 300-400 metrin kantomatkaa oikealta puolelta. Vasemman puolen laskeutumista
voisi helpottaa rakentamalla kaluston vetopaikat tukkipareista. Niihin liitetty automaattinen
vinssi tarjoaisi jopa veneille väylän Lappajärveltä Evijärvelle. Melonnan ja veneilyn
näkökohtia kannattaa pitää mielessä suunniteltujen kalaportaiden yhteydessä. Myös
Hanhikosken voimalalle on tarkoitus pystyttää ohituksesta informoiva Tervareitin opaskyltti.
Ähtävänjoen aloittavan Kaarenhaaran säännöstelypadon ohittamista voisi helpottaa kahdella
tavalla. Säännöstelypadon yläpuolelta rannalle nousemista voisi helpottaa rantoja
käsittelemällä. Toisaalta säännöstelypato olisi helpompi ohittaa Kaarenhaaran kalaportaan
kautta, mikäli kalaportaan lopussa olevat kajakin nokan korkeudella olevat tolpat poistettaisiin.
Pedersören puolella on seitsemän voimalapatoa, joiden ohittamista on paikoin jo helpotettu
yhteistyössä voimayhtiöiden kanssa.

Oppilaitokset
Järviseudun ammattioppilaitos on erinomaisen potentiaalinen Tervareitin kehittäjä, toimija ja
käyttäjä. Tervareitti tarjoa suuren mahdollisuuden ja aineiston erityisesti Jamin ympäristöalan
koulutukselle. Kehittämisraportista löytyy monta ajatusta, joiden edistäminen olisi luontevaa
Järviseudun ammattioppilaitokselle (esimerkiksi Tuominiemen tai Isosaaren luontopolkujen
kehittäminen). Jamin ympäristöpuolen opiskelijat auttoivat jo kartoitusta raivaamalla
Räyrinkijärvien välistä Välijokea ja Kuninkaanjokea. Raivaus on toivottavaa jatkossakin.
Jamin monitoimiopiskelijat
raivasivat Räyrinkijärvien
välistä Välijokea keväällä
2014.
(Kuva Heli Hämäläinen)

Tervareitin alueen lukioiden käyttöön löytyy monenlaisia oppisisältöjä ja tutustumiskohteita
Tervareitiltä ja siihen liittyvistä tarinoista.
Järvilakeuden kansalaisopisto on luonteva melontakurssien tarjoaja. Ensimmäistä
avokanoottikurssia on jo kaavailtu vuoden 2015 heinäkuun viimeiselle viikolle Sillankorvan
leirintäalueen maisemiin. Avokanoottien näkökulma sopii hyvin Tervareitille, koska
vuokrakalustoa on jo nyt saatavissa kahdesta keskeisestä paikasta. Avokanoottikoulutukselle
saattaa viritä kysyntää Järviseutua laajemmallakin alueella, koska maakunnassa on tarjottu
tähän asti lähinnä kajakkikoulutusta (Seinäjoella ja Ilmajoella). Jatkuva kurssitoiminta olisi
hyvin toivottavaa, ja mahdollisuuksien mukaan sen laajentaminen myös kajakkimelonnan
puolelle.

Yksityiset maanomistajat
Tervareitti kulkee pääosaltaan yksityisten rantojen äärellä, minkä vuoksi maanomistajien
myötämieli Tervareitin käytölle ja kehittämiselle on olennaisen ratkaisevaa. Vuoden 2014
aikana tästä myötämielestä saatiin monta hienoa esimerkkiä.
Maanomistajien myönteisestä suhtautumisesta ja toiminnasta on nähty erinomaisia esimerkkejä
jo vuoden 2014 aikana. Näyttävimmän esimerkin tarjosi Kuninkaanjoen Jokikylässä maita
omistava Pekka Jokiaho. Hän rakensi vuoden 2014 aikana Kuninkaanjoen vesimatkailijoille
hienon Neidonlammeksi nimeämänsä taukopaikan, johon kuuluu tekolampi, nurmialueita,
laavu, nuotiopaikka ja ahvenia. Paikan käytölle on hyvät näkymät.
Pekka Jokiaho rakensi
hienon taukopaikan
tekolampineen melojien
käyttöön vuoden 2014
aikana.
(Kuva Anssi Orrenmaa)

Kuninkaanjoen Tuominiemen länsipuolta omistava Ari Kivimäki on hakenut maansa
vapaaehtoiseen määräaikaiseen METSO-suojeluun ja on kiinnostunut kehittämään aluetta
virkistyspaikaksi sekä vesimatkaajille että patikoinnille. Nousemista helpottavat rappuset on
tarkoitus tehdä jo kesäksi 2015. Ajatuksissa on myös laavu, nuotiopaikka ja luontopolku.
Tuominiemi on yksi koko Tervareitin hienoimmista kehittämiskohteista.
Erinomainen kehittämiskohde on myös Alajärven Isosaari, jonka seurakunnan maita
kommentoitiin jo edellä. Saaren pohjoispuolelta löytyneen aarrelöydön paikka ja esittelyä on
kehitetty yhteistyössä Rannan suvun kanssa. Paikalle pystytetään kesällä 2015 aarrelöydöstä
kertova Tervareitin opastaulu. Paikkaa voi kehittää edelleen.
Levijoen Kuhmosen koukku tarjoaa hienon miljöön sekä Levijoen melojalle että Alajärveltä
ylävirtaan nousevalle melojalle tai veneilijälle. Yhteistyössä Matti-Pekka ja Pasi Ylitalon
kanssa on katsottu paikka, jossa meloja voi nousta maihin taukoa pitämään mökkiläisiä
häiritsemättä. Paikan käytön kehittämistä voi miettiä edelleen.

Paras lähtöpaikka Kuninkaanjoen pitkälle taipaleella on Puntalankosken alta. Joen itäpuolelle
johtaa 150 metriä pitkä ajokelpoinen tie, jonka päässä on pieni kääntöpaikka ja hyvä ranta
melonnan aloittamiseen. Jokamiehen oikeudella lähtöpaikkaa voi käyttää kohtuullisessa
määrin, mutta merkittävämpi käyttö vaatisi sopimista maanomistajen Arto ja Raimo Inkalan
kanssa. Heihin ei ole oltu yhteydessä. Vaihtoehtoinen lähtöpaikka, tosin ilman tieyhteyttä, voisi
olla joen toisella rannalla, Siellä maat omistaa Toivo Puntala.

Geologiset tutkijat
Eläköitynyt geologi Marjatta Koivisto testasi omalla kustannuksellaan ja panoksellaan
Tervareitin kartoituksen yhteydessä teoriaansa Räyrinkijärvien kraatteriluonteesta.
Lisätodisteita löytyikin, mutta tutkimukset vaativat jatkoa, joihin Koivisto on luvannut palata
kesällä 2015. Lisää vihjeitä on jo saatu paikallisilta asukkailta.
Mikäli Marjatta Koiviston yksityinen tutkimuspanos ei riitä, voisi harkita Geologisen
tutkimuskeskuksen Kokkolan toimiston haastamista mukaan Räyrinkijärvien tutkimuksiin.

Räyringinjärvien kraatteritutkimukset herättivät valtakunnallista huomiota toukokuussa 2014.
Järvien vahvistuminen kraatterijärviksi tarjoaisi merkittävää kehittämispotentiaalia sekä
Tervareitille että kraatterijärvi-brändille. (Kuva Anssi Orrenmaa)

Melontaseurat ja geokätkijät
Tervareitin kartoitustehtävä ja opaskirja tarjosivat Kyrönjoen KoskiHäjyille niin otollisen
näkökulman Tervareittiin, että on toivottavaa ja oletettavaa, että maakunnan suurimmalle
melontaseura tekisi myös tulevina vuosina seuran ohjattuja retkiä Tervareitillä ja sen osilla.
Tällaisia suunnitelmia on vireillä jo kesäksi 2015. Seuran yksittäiset jäsenet osaavat joka
tapauksessa tästä lähtien nauttia Tervareitin mahdollisuuksista yksityisillä retkillään.
Tervareitin jatkon päätepisteessä Pietarsaaressa toimii melontaseura Bothnia Canoe, joka on jo
aikaisemmin kunnostautunut Ähtävänjoen loppuosan kartoituksessa. Saman reitin keski- ja
yläosa kiinnostaa varmasti myös tämän seuran melojia.
Tervareitin geokätköreitti syntyy vuonna 2015 osana Tervareitti-projektia. Tämän reitin
ylläpito vaatii jatkossa yksittäisten geokätkijöiden aktiivisuutta, ja mielellään jonkinlaisen
geokätkijöiden Tervareitti-verkoston perustamista.

Tervareitti-projekti toi päivänvaloon niin kiinnostavia paikkoja sekä melojien että
geokätkijöiden kannalta, että molempien lajien harrastajien on syytä uskoa näkyvän
huomattavasti aikaisempaa useammin reitin varrella. (Kuva Anssi Orrenmaa.)
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