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Meteoriittikunta
– avaruuden tuntua

Municipality of meteorite
– feel the space

Lappajärvi on meteoriittikunta, jossa

Lappajärvi is the municipality of the

on avaruuden tuntua, tulitpa mistä

meteorite impact where you can feel

ilmansuunnasta tahansa. Komeassa

the space, whichever direction you

lakeusmaisemassa suurimpana järvenä

come from. Lake Lappajärvi, a blue

Lappajärvi on Pohjanmaan sininen

jewel in the wide plains, is the biggest

silmä. Se vinkkaa iloisesti kävijää luoksensa.

lake in Ostrobothnia in Finland. It
twinkles happily inviting the visitors to
have a closer look.

Lappajärvi on syntyhistorialtaan Suomen ainutlaatuisin kunta. Lähes kilometrin mittainen meteoriitti iski Maahan n. 73 miljoonaa vuotta sitten.

nearly one kilometre long, hit the earth
here about 73 million years ago. With
a power comparable to multiple
nuclear explosions, a crater was

jonka syvin kohta järvessä on edelleen

created and its deepest point lies in

38 metriä.

the lake, 38 metres below the water.

Kosmisella nopeudella (200 000 km/s)

The meteorite hit the earth with cosmic

iskeytynyt meteoriitti sulatti maa-aines-

speed (200,000 km/s) and melted the

ta, jolloin syntyi kärnäiitti, alueen omi-

soil, which gave rise to kärnäiitti

nainen kivilaji. Se on myös nimetty

impactite, typical rock in this area. It has

sen näköinen, koska kaasut purkautuivat jäähtyvästä massasta jättäen reiät
jäljelle. Aika- ja jääkausien kuluessa
korkeuserot ovat tasoittuneet, nykyinen järven leveys on n. 13 km ja pituus
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in Finland. A meteorite, which was

verrattavalla voimalla syntyi kraatteri,

jailla rannoilla ja saarissa. Se on huokoi-

Kärnäiitti impactite was named after the
Kärnänsaari Island. Up to the 1970’s, Lake
Lappajärvi was assumed to be a volcanic crater,
on the basis of scientific findings at that time.

The origin of Lake Lappajärvi is unique

Moninkertaiseen ydinräjähdykseen

maakuntakiveksi. Sitä voi nähdä pal-

Kärnäiitti on saanut nimensä Kärnänsaaresta.
Vielä 1970-luvulle asti Lappajärveä pidettiin
tulivuoren kraatterina, silloisen tutkimustiedon
mukaan.

also been elected the provincial rock
type. You can see kärnäiitti impactite
on the lakeshore and islands. It looks
spongy because of the gases that
escaped and made holes in the
cooling rock. Time and several ice ages
have flattened the height differences
– at present, the lake is about 13 km

n. 24 km. Järvessä on kolme syvännettä

wide and about 24 km long. There are

ja veden keskisyvyys vaihtelee 5-20

three basins in the lake and its mean

metrin välillä.

depth varies between 5-20 metres.

Lappajärven rannoilla on asuttu jo kivikaudesta lähtien.
Täällä ovat olleet myös lappalaiset ja monet muut ryhmät
asutuksen levitessä rannikoilta sisämäähän.

People have lived on the shores of Lake Lappajärvi
since the Stone Age. This area has been inhabited
also by the Lapps and many other groups as human
settlement spread inland from the coast of the Baltic
Sea.

Tyypillinen näkymä, jossa maa viettää loivasti
järveen. Vanhalla kylätiellä voit vielä aistia
menneitä aikoja...
Typical scenery, smooth sloping fields towards
the lake. The old village road still gives a sense
of times gone by…

Kalastus ja maatalous ovat olleet alueen

People have gained their livelihood

elinkeinoja jo satoja vuosia. Aiemmin

from fishing and agriculture for hun-

merkittävästä perunanviljelyseudusta

dreds of years now. Earlier focus on

kunta on viime vuosikymmeninä kehitty-

the cultivation of potatoes has, how-

nyt monipuoliseksi palvelu- ja teollisuus-

ever, given way to many services and

pitäjäksi, mm. metallin ja puun jatkojalos-

industries, e.g. metal and wood pro-

tuksessa. Nykyään kansainvälisestikin

cessing, in recent years. Nowadays

merkittäviä erikoisaloja edustavat matto-

important sectors, also internationally,

teollisuus ja turkistarhaus. Matkailu tar-

encompass rug-weaving industry and

joaa vaihtoehtoja ympäri vuoden upean

fur farming. Tourism opens up possi-

järven ympärillä ja maastossa.

bilities around the beautiful lake and
in the terrain all the year round.

Museo ja kirkko vanhoine tapuleineen
ovat hyviä lähtökohtia Lappajärveen ja
sen historiaan tutustuttaessa.

The museum and the church with its
old bell tower give a good startingpoint in getting familiar with Lappajärvi
and its history.
Puiset vaivaisukot olivat
Pohjanmaalle tyypillisiä
varainkeruuvälineitä vähäosaisille.

Latinankielinen puutaulu vuodelta 1637 on perintöä
Lappajärven vanhasta kirkosta.
The wooden tablet with Latin text dating back to 1637
was originally placed in the old church in Lappajärvi.
Vanha esineistö kertoo menneen ajan
elinkeinoista ja elämästä.
The old objects tell about life and
livelihoods in the old times.

The old church and bell tower. The carved wooden
beggar statutes were a typical means of collecting
alms for the poor in Ostrobothnia.
200-vuotias museorakennus on ennen toiminut
käräjä- ja seurantalona. Alakerrssa on kahvio,
museokauppa ja monitoimitila.
The 200-year-old museum building used to be
a court house and a village hall. There is a café,
a shop, and an activity hall downstairs.
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YKSI LOMA, MONTA
KIVAA PUUHAA

ONE HOLIDAY,
MANY OPTIONS

Muistoja, liikettä
– makua elämään

Memories, activities
– flavours in your life

Lappajärvellä saat helposti viikonkin ku-

One week passes quickly in Lappajärvi! It

lumaan! Mökkeily on mukavaa omassa

is nice to spend the holiday in a private

rauhassa, lapsille sopivassa rannassa.

cottage, by a shoreline that is ideal for

Järvi houkuttaa veneilemään vaikka

children. The lake invites you to boat e.g.

Kärnänsaaren ympäri. Soutamalla voitte

around the Kärnänsaari Island. Or why not

käydä lähisaaressa tutkimassa kärnäiitti-

row to near-by islands to explore the kär-

esiintymiä. Monelle parasta lomanviet-

näiitti impactite rocks. Many people say

toa on heittää mato-onki veteen ja miet-

that the best part of a holiday is to sit quietly

tiä saunan lämmitystä. Länsirannan kylä-

and watch if the fish are biting the angle-

taajamassa saa pyöräillen mukavasti tun-

worm and plan about warming up the

tumaa Karvalanraittiin, vanhaan kylätie-

sauna. It is also nice to bike along the old

hen.

village road, Karvalanraitti, in the Länsiranta

Lomariemut ovat yksinkertaisia.

village centre.
Toisena päivänä voittekin lähteä risteilylle M/S Veannettarella, saatte upeita

Another day you can go for a cruise

kuvia yhteisestä retkestä. Risteilyalus vie

onboard M/S Veannetar to get fabulous

teidät myös kesäteatteriin, jossa tunnet-

photos of your excursion. The cruiser

tujen näyttelijöiden voimin esitetetään

will also take you to Halkosaari summer

joka kesä komediaa ja draamaa. Luon-

theatre where well-known actors and

nonkauniilla saarella sijaitsee Halkosaa-

actresses perform comedy and drama

ren vapaa-aikakeskus, jolla on pitkät

every summer. Halkosaari recreation

perinteet alueen tanssi-, leiri- ja liikunta-

centre is located on a beautiful island

toiminnoissa.

and it has a long tradition of arranging
dances, camps, and various forms of
sporting events.

Erikoisuutena golfradalla on siirtyminen
siipiratasalus Albatlossilla Herneslahden yli
kahden väylän välillä.
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The speciality in the golf course – the paddle boat
Albatlossi will take you across the Herneslahti bay
from one fairway to another.

The most memorable moments
are often quite simple.

Nykälänniemessä sijaitsee

Spa Hotel Kivitippu, with a me-

Kylpylähotelli Kivitippu, jonka

teorite exhibition, is located in

erikoisuus on meteoriittinäytte-

Nykälänniemi. Have you ever

ly. Oletko ennen nähnyt aitoa

seen a piece of a genuine me-

meteoriitin kappaletta? Tai kiin-

teorite before? Or would you

nostaisiko elokuva Lappajärven

be interested in the film “Lappa-

Synty? Hotellin ensiluokkaiset

järven Synty” (Birth of Lappa-

majoitus-, ravintola- ja hoitopal-

järvi)? The first-class accommo-

velut antavat mahdollisuuden

dation and restaurant as well as

nauttia vaikka hyvästä turvehoi-

the various spa treatments, e.g.

dosta. Illan tullen voit liittyä mu-

with peat, provide for an enjoy-

kaan yhteislauluun ja tanssiin.

able holiday. In the evening you
can join in singing and dancing.

Kesäteatteria Halkosaaressa, jossa
1960-luvulta alkaen soi legendaarinen Tulivuorirock.

Summer theatre in Halkosaari,
which also used to accommodate
the legendary Volcanorock Festival
in the 1960’s.

Meteoriittinäyttely on kiinnostava
tietopaketti maapallon historiaa.

The meteorite exhibition provides
fascinating facts about the history
of our globe.

Kylpylä Kivitipun aulassa on matkailijan infopiste, josta saat ideoita ja
lisätietoa Lappajärven ja koko seudun palveluista.

The lobby of Kivitippu Spa houses
a tourist information centre which
provides ideas and further
information about the Lappajärvi
region and its various services and
recreational options.

Täysimittaisella Nykälänniemen golfkentällä voitte kisailla

The 18-hole Nykälänniemi golf

kesäpäivän ratoksi. Hyvällä tuu-

course gives the chance to

lella ja upeissa järvenrantamai-

compete with good friends,

semissa saatatkin onnistua te-

passing a nice summer day.

kemään uuden ennätyksen.

Who knows, with good luck
you may break your old record
in the fabulous lake-side course.

Jokakesäinen vetouistelukisa
on monen kalamiehen
mieleen. Talvisin järven
ympäri tehdyltä hiihtoladulta
voit nähdä pilkkijöitä tai
verkoilla kävijöitä.
The trolling competition is
a traditional event on Lake
Lappajärvi every summer.
In wintertime, you can see
fishermen on ice, drilling
their holes and trying to
catch fish with their jigs and
nets.

Järviristeily M/S Veannettarella kuuluu
ehdottomasti Lappajärveen tutustumiseen!

A cruise onboard M/S Veannetar is a
must when getting to know Lappajärvi!
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MATKAMUISTOJEN
MONIOTTELIJAT

DECATHLETES
IN SOUVENIRS

Hyvää laatua ja tunnetta Good quality and atmos– kaikille aisteille
phere – for all senses
Käsityöpajat ja -ateljeet rikastuttavat Lap-

Crafts and arts shops exhibit the cul-

pajärven kulttuuriperintöä. Savesta, puus-

tural heritage in Lappajärvi. Souvenirs

ta ja kivestä valmistettuja matkamuistoja

and utility articles made out of clay,

ja käyttöesineitä on runsaasti tarjolla,

wood, and rock are displayed in

mm. Onnintuvalla, joka toimii samalla

masses e.g. at Onnintupa which serves

kävijän infopisteenä.

the visitors also as an information centre.

Tutustumisen arvoisia ovat myös taide-

It is also worth your while to visit art

galleriat ja pajat, joista voit tehdä hienoja

galleries and workshops where you

löytöjä tekstiileistä, huovutustuotteista ja

can find excellent snips, e.g. textiles,

matoista tarvikkeineen. Mattoteollisuu-

felted products, rugs and various ma-

della onkin pitkät perinteet Etelä-Pohjan-

terials. The rug-weaving industry has

maalla, kuten myös lappajärveläisillä

long traditions in South Ostrobothnia,

puuveneillä.

as well as wooden boats in Lappajärvi.

Ehdoton käyntikohde on Tapolanvuo-

Lappajärvelle ominaisista materiaaleista
kärnäiitistä, villasta ja savesta valmistetut
lahjatavarat ovat suosittuja matkamuistoja
ja käyttöesineitä.
The specialities of Lappajärvi – kärnäiitti
impactite rock, wool, and clay – provide
the ingredients for popular souvenirs and
utility articles.

Tapolanvuori observation tower is

ren näköalatorni, josta järvenselkä avau-

a must during your stay in Lappajärvi

tuu komeudessaan. Siinä on todella ava-

– it opens up a view to the lake in all

ruuden tuntua! Lähistöllä sijaitsee mielen-

its splendour. There is a feeling for

kiintoinen betonipatsaspuisto ja liuske-

space for you! There is also an interest-

kivirakennuksia. Ihastuttavassa kivimaa-

ing park with concrete statutes and slate

lauskirkossa voi hetkeksi hiljentyä.

buildings in the neighbourhood. You
can enjoy a quiet moment in the charming stone church.
Musiikki rikastuttaa lappajärveläistä kulttuurielämää.
Music is an integral part of
cultural activities in Lappajärvi.

6

Lappajärveläiset ovat liikunnal-

People in Lappajärvi are fond

lisia. Vuosittain järjestetään kai-

of sports and exercise. Every

kille avoin Kuntoneliötapahtu-

year there is an open Keep Fit

ma, jossa hiihdetään, juostaan,

Campaign with skiing, running,

soudetaan ja pyöräillään. Kunta

rowing, and biking. Lappajärvi

tunnetaan myös kansainvälises-

is also known for its interna-

ti menestyneistä painijoista ja

tional wrestlers and athletes.

yleisurheilijoista. Lappajärven

Lappajärven Lohisoutu trolling

Lohisoutu -vetouistelukisaan

competition attracts about 150

osallistuu kesäisin n. 150 vene-

boats every summer.

kuntaa.
Fitness and history are nicely
Kuntoilu ja historia yhdistyvät

combined in the Nykälänniemi

oivallisesti Nykälänniemen Me-

Meteorite Path. It has eight fit-

teoriittipolulla. Siellä on kahdek-

ness sites with instructions and

san opastettua kuntoilupistettä,

also information about the

joissa voit samalla lukea avaruu-

many wonders and forces

den monista ihmeistä ja

acting in the space.

Yhden miehen tekemä kivimaalauskirkko ja ateljee ovat ajatuksia herättäviä paikkoja.

The stone church and studio, build
by one man, are thought-provoking
places.

Vaihtuvat taide- ja veistosnäyttelyt
tuovat kesään tuoreutta ja silmäniloa, pysyvän ikoninäyttelyn rinnalla. Lappajärvellä on taitoa luoda
designia, jota arvostetaan kansainvälisestikin.

Every summer, changing art and
statute exhibitions bring freshness
and pleasure to the eye alongside
with the permanent icon exhibition.
Lappajärvi is internationally recognized for its design products.

voimista.

Urheilun vankka asema koulu- ja nuorisoliikunnassa
on tuottanut olympiatason edustajia Suomelle.
Sports and exercise are popular subjects at schools
in Lappajärvi, raising some of Finland’s representatives
for the Olympic Games.
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YHTEYSTIETOJA:

Pietarsaari
Evijärvi

1 Matkailijan info ja Kylpylä Kivitippu
puh. (06) 5615 000
2 Järviristeilyt M/S Veannetar
puh. 044-2844 092

68

k
Välijo

3 Lappajärven Museo

Kortesjärvi

1

2

3

4 km

i

puh. 044-5661 255, (044-3699 440)

0

4 Halkosaari / Kesäteatteri
puh. 0400-869 359

Halkosaari
4

771

5 Nykälänniemen Golf
puh. (06) 5661 999, kenttätoimisto, www.jgs.fi

Hernesniemi

12 5 8

Nykälänniemi

741

6 Tapolanvuori näkötorni

68

8

8

Itäkylä

Veanteensaari
8 Lukkarinsaari

7 Karvalan vanhatie
8 Uimaranta / veneenlaskupaikka

Tarvola

Lappajärvi

3
8

Mänkki
Vartijasaari
Vähä-Kannus
Lokkisaari Iso-Kannus
Pitkästö
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LAPPAJÄRVI-FAKTA:
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Lappajärvi

Kärnä

Lantela

Jyväskylä

Seinäjoki

Kärnänsaari

771
Helsinki

Kauhava
Seinäjoki

Karppa

Pokela
7421

Selkäsaaret

Lehtiniemi

1 Tourist Information and Kivitippu Spa Hotel,
tel. +358-(0)6-5615 000

Vimpeli
Lypsinmaa

Lappajärvi

Karvala

CONTACT US:

Kyrönsaari
Ammesaari
Ilkka
Norssisaari
Korkeasaari
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7
8

Kuusisaari

Sammakkosaari
Vasikkasaari

Lakeaharju

Lakaniemi

Pihlajasaari
Rämäkkäsaari

2 Lake cruises onboard M/S Veannetar,
tel. +358-(0)44-2844 092

Pyhävuori

Ylipää

3 Lappajärvi Museum,
tel. +358-(0)44-5661 255 (or +358-(0)44-3699 440)

68

Isoniemi

6

8

4 Halkosaari / Summer Theatre,
tel. +358-(0)400-869 359

771

Kuejoki

- pinta-ala 523 km2, josta
maata 384 km2 ja vettä 139 km2
- rantaviivaa 124 km
- asukkaita 3700
- vapaa-ajan asuntoja n. 1000 kpl

Alajärvi
7421

16

5 Nykälänniemi Golf,
tel. +358-(0)6-5661 999, office, www.jgs.fi

Jyväskylä

6 Tapolanvuori observation tower
7 Karvala old village road
8 Beach and boat-launching site

68

16

Lapua
Seinäjoki
Vaasa

Alajärvi
Ähtäri

Kuortane
Tampere

FACTS ABOUT LAPPAJÄRVI:
- Area 523 km2, whereof
land 384 km2 and water 139 km2
- Coastline 124 km
- Population 3,700
- Holiday homes approx. 1,000

www.lappajarvi.fi
Matkailijan info:
Kylpylä Kivitippu
Puh. (06) 5615 000
Nykäläntie 137
www.kivitippu.fi

Tourist Information:
Kivitippu Spa Hotel
Tel. +358-(0)6-5615 000
Address: Nykäläntie 137
www.kivitippu.fi

Lappajärven kunta
Maneesintie 5
62600 Lappajärvi
Puhelin (06) 2412 500
Telefax (06) 2412 5699

Etelä-Pohjanmaan
matkailu:
www.epmatkailu.fi

South Ostrobothnia
tourism:
www.epmatkailu.fi

Lappajärvi Municipality
Maneesintie 5
FI-62600 Lappajärvi, Finland
Tel. +358-(0)6-2412 500
Fax +358-(0)6-2412 5699

