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T ampereen eteläpuolel-
la sijaitsevaan Lem-
päälän kuntaan raken-
nettiin vuonna 1997

Birgitan polku niminen vaellus-
reitti. Nimi on annettu Lempää-
län vanhan kivikirkon suojelus-
pyhimyksen Pyhän Birgitan
mukaan.

Ympyräreitti kiertää kunnan
pohjoisosassa pääosin metsä-

Kivikkoinen
Birgitan polku

maastossa ja sivuhaaroineen se
on yli 60 kilometrin pituinen.
Siltä on liittymät Pirkkalaan se-
kä Kangasalle Kaarinan polulle
ja Pirkan Taival reittinä Valkea-
koskelle sekä Tampereelle.

Birgitan polku on hyvin to-
teutettu retkeilyreitti. Sen opas-
teet, viitoitukset sekä rakennel-
mat ovat hyviä ja karttakin on
laadukas, maastotietokannasta

tulostettu 1:25 000 retkeilykart-
ta. Kartassa on leiripaikkojen ja
nähtävyyksien lisäksi ilmoitet-
tu reitin kulkukelpoisuus erilai-
silla viivoilla.

Nykyisin reitin kunnossapito
on Lempäälän kunnan vastuul-
la ja huoltomiehet tuovat leiri-
paikoille polttopuita sekä siisti-
vät ympäristöä. Ilkivaltaa esiin-
tyy jonkin verran, mutta yllät-

tävän hyvin rakennelmat ovat
pysyneet kunnossa.

Polku on kivinen 
ja kaita
Lempäälän maasto on järkyttä-
vän kivikkoista. Jääkauden jää-
tikkö on kuljettanut sinne mo-
reenia sekä lukemattomia pie-
niä ja suuria kiviä. Sen jälkeen
Ancylusjärven vedet huuhtoi-
vat kivien välit vielä syvem-
miksi. Suurimmat siirtolohka-
reet ovat pienen talon kokoisia
ja paljasta pirunpeltoakin löy-
tyy muutamista paikoista.

Jotkut kivet ovat olleet niin
huomattavia, että kansa on al-
kanut kutsua niitä nimeltä ja
nämä nimet ovat siirtyneet pe-
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Höytämön Lehtivuoren 
alarinteet ovat jääkau-
den jälkeen olleet 
Ancylusjärven vesien
huuhdottavana. Hirvi-
Simunan luolan ympä-
ristö on karun kivik-
koista maastoa, jossa
polku mutkittelee, 
ahtautuu kivien väliin
ja nousee joskus niiden
päällekin. Kuitenkin
vähän matkan päässä
vuoren alarinteillä on
hyvin rehevää kasvilli-
suutta ja runsaasti met-
sälehmuksia. Lähellä
on myös mahtipontises-
ti nimetty suonotkelma
”Maailman napa”.

Lempäälän Birgitan polulla
saa moni kaupunkilaisnuori 
ja miksei vanhempikin 
ensikosketuksen vaeltamiseen
maastossa. Suurkaupungin 
läheisyys sekä moottori- 
ja rautatien kumu eivät 
tunnelmaa häiritse. Metsä-
lammen rannan tulipaikoilla
niihin saa hyvin etäisyyttä.

T E K S T I J A K U V A T M A T T I R E K O L A

Birgitan polun varrella
on lukuisia mahtavia
siirtolohkareita. 
Synkän metsän hämä-
rässä tällainen sam-
maleen peittämä järkäle
on suorastaan pelottava.
Kansantaru kertoo, 
miten jättiläiset tai hii-
det, kuten niitä myös 
nimiteltiin, ovat suuttu-
neet kirkonkellojen moi-
kaamiseen ja viskelleet
isoja kiviä kohti kirk-
koa. Lieneekö Lempää-
län Pyhän Birgitan kirk-
ko erityisesti hermostut-
tanut jättiläistä, kun
kirkkoa on kivitetty 
oikein tosissaan?

Ammejärven kaksoislaavu sijaitsee synkässä kuusikossa. 
Itse ”järvi” on oikeastaan pieni lampi, jonka vesi on seisovaa
ja hyvin humuspitoista. Vaeltajan on suunniteltava vesi-
huoltonsa tarkoin ja otettava juomavettä mukaansa aina 
tilaisuuden tullen.

ruskarttoihin. Kuuluisin on
Hirvi-Simunan luolaksi kutsut-
tu, moniksi kappaleiksi lohjen-
nut valtava siirtolohkare. Toi-
nen erikoinen järkäle on sokeri-
toppaa muistuttava korkea Pi-
pupääkivi, joka on kuin tora-
hammas moreenikumpareen
reunalla. Sitten on vielä Eever-
tin kivi, jonka yläosa uhkaa kos-
ka tahansa keikahtaa alas.

Lempäälän kuntakeskuksen
lähellä sekä Sääksjärvellä reitti
kulkee taajama-alueilla ja moot-
toritie sekä rautatie ylitetään tai
alitetaan kahteen kertaan. Kes-
topäällystettyjä teitä joutuu si-
ten väkisin kulkemaan.

Metsämaastossa Birgitan pol-
ku on monin paikoin erittäin
hidaskulkuista juuri kivikkoi-
suutensa vuoksi. Lisää vaikeut-
ta tuovat puiden juuret, joita
paljastuu sitä enemmän, mitä
enemmän polkua kuljetaan.
Reitille on perustamisvaiheessa
raivattu uusia polkuja täysin
umpimetsään. Pitkospuita sekä
siltoja ojien ylitse on rakennettu
runsaasti.

Reitin perustamisvaikeuksis-
ta saa hyvän käsityksen eräällä
polkuosuudella. Vuoren laella
kalliomaastossa kulkee vahva
polku, jota on käytetty jo ”iki-
muistoisista” ajoista. Kun
maanomistajien kanssa ei pääs-
ty sopimukseen, on reitti mer-
kitty kulkevaksi 10–15 metriä
sivummalle palstan rajaa pit-
kin. Luonnollisestikaan kukaan
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ei tässä käytä reittiä, vaan si-
vummalla olevaa selvää polkua
pitkin kuljetaan jokamiehen oi-
keudella.

Eräissä muissakin paikoissa
reitti menee rajoja pitkin ensin
viivasuoraan muutaman sata
metriä, kääntyy 90 astetta ja taas
suoraan.

Erämaisiin maisemiin tottu-
neelle Birgitan polku ei ole ko-
vin hohdokas. Loppujen lopuk-
si kauniita maisemia tai muita
kiinnostavia kohteita sen var-
rella on aika vähän.

Ehkäpä juhlallisin metsä-
osuus on Natura-suojeltu Perä-
kulon aarnialue ja kauneinta
katseltavaa on Kirskaanniemen
leiripaikan järvi- ja vuorimaise-
ma. Myös Siisjärven kukkuloil-
ta avautuvat – puuston ollessa
vielä matalaa – laajat näköalat
aina kaukaiselle muinaislinnal-
le, Pirunlinnalle asti.

Polkua pitkin taivaltava ha-
vaitsee Lempäälälle tyypillisiä
metsälehmuskasvustoja ja
muutamissa paikoissa on synk-
kää ja mahtavaa kuusikkoa.
Höytämön Lehtivuoren alarin-
teellä on keväisin viehättävä
paikka, jossa pieni puro solisee
metsälehmusten sekä näsiöiden
keskellä.

Kiinnostavimmat yksittäiset
kohteet ovat edellä mainittu
Hirvi-Simunan luola, suuren

vesistöalueen vedet purkava
Kuokkalankoski ja huikeat nä-
köalat tarjoava Mattilan lintu-
torni.

Hirviä ja peuroja Birgitan po-
lun maastoissa on paljon. Kor-
pit lonksuttavat tietyssä paikas-
sa ja sellainen lintuharvinai-
suus kuin sembrahakki on näh-
ty usein. Kalasääksen korkea
pesäpuu on varsin lähellä pol-
kua.

Laavut, kodat 
ja muut kotukset
Muutamat Birgitan polun ma-
joitteista ovat harvinaista kyllä
sellaisten vesien äärellä, josta
saa juomavettä.

Majoitusrakennelmia on nyt
kota, kolme kotusta, kaksois-
laavu, kolme päivälaavua ja ka-

miinakämppä. Kaikilla näillä
leiripaikoilla on myös erillinen
nuotiopaikka. Lisäksi Vihreältä
Polulta on vuokrattavissa kor-
susauna sekä ”luksuskotus”.

Kodat ovat umpinaisia ja nii-
den sisällä on tulisija. Kotukset
ovat matalia kämppärakennel-
mia, joiden harja on avoin ja si-
sällä maalattialla on avoin tuli-
sija. Näissä on tilaa yöpymiseen
10–12 hengelle. Kaksoislaavus-
sa on kaksi laavua vastakkain ja
niiden välissä on avoin tulisija.
Yhdessä kamiinalla lämmitet-
tävässä kämpässä on kaksi-
puoleisilla lavereilla tilaa 16
hengelle. Kodikas ja siisti 10
hengen korsusauna ja 20 hen-
gen luksuskotus ovat kirkasve-
tisen Höytämönjärven rannalla.

Polkujen lähtöpisteissä on in-

fo-taulut, jossa on karttasuuren-
nos lähialueesta ym. infoa.

Reitti on merkitty keltaisilla
maalimerkeillä sekä metsäleh-
muksen lehden muotoisilla tun-
nuskuviolla. Polunhaaroissa on
selkeät viitat, jotka osoittavat vä-
limatkat lähimpään kohteeseen.

Pitkospuita on kosteille tai ki-
vikkoisille osuuksille rakennet-
tu useita kilometrejä. Muuta-
milla metsäautoteiden vierellä
olevilla leiripaikoilla on huo-
mioitu vammaiset. Pyörätuolia
varten on nuotiopaikkojen ym-
päristöt tasoiteltu soralla ja ko-
dan leveän oviaukon korkea
kynnys on käännettävissä si-
vuun. Jopa puuceetkin ovat in-
va-sellaisia. Vammaisten huo-
mioiminen on kaunis ajatus,
mutta valitettavasti kaikkia
vammaisia ei voi ottaa huomi-
oon ja vaarana on asian paisu-
minen suhteettomaksi.

Suosittu reitti
Reitin vaeltamisen voi aloittaa
useammastakin paikasta, mutta
Hakkarin liikuntakeskus tun-
tuu luonnollisimmalta. Tampe-
reen ja Lempäälän välillä lii-
kennöivältä paikallisbussilta
reitin tavoittaa monesta kohtaa.

Reitti on ahkerassa käytössä
ja varsinkin nuoria partiolaisia
näkee siellä usein kulkevan
rinkkoineen. Loppusyksyllä ja
talvella laavuilla tai kotuksissa
voi yllättää nuoria tunnelmoi-
massa kynttilän valossa. Vii-
konloppuisin kauniilla ilmoilla
tulipaikoilla on runsaasti per-
heitä päiväretkillä. Vieraskirjo-
jen mukaan reitillä on käynyt
myös isompia ryhmiä kauem-
paa Suomesta.

Paikallislehden artikkelin
mukaan Birgitan polulla liik-
kuu vuosittain kymmeniä tu-
hansia retkeilijöitä. Reitin mat-
kailullinen merkitys on Lem-
päälän kunnalle tärkeä, joten
tulevaisuuteen satsataan ja
kunnostaminen on vireillä. Ta-
voitteena on nostaa Birgitan po-
lun kävijämäärä 50 000:een
vuoteen 2007 mennessä.

Ensi sijassa uusitaan viitoi-
tusta sekä opastauluja ja raken-
netaan lisää pitkospuita. Suun-
nitteilla on myös historialliseen
muinaislinnaketjuun kuulu-
neen Pirunlinnan saaminen rei-
tin yhteyteen. �

Kirskaanniemen kotus kauniilla kallioisella Höytämönjärven niemekkeellä on 
lukemattomien päiväretkeläisten taukopaikka. Kesäviikonloppuina kotus ja lähellä olevat
laavu sekä kolme epävirallista nuotiopaikkaa ovat poikkeuksetta ”varattuja”. 
Järven vesi on toistaiseksi ollut hyvälaatuista.

Birgitan polun opastaulussa on välimatkat seuraavaan koh-
teeseen, lähialueen karttasuurennos ja muuta informaatiota.



� Lempäälän seurakunnan nuoriso-
työntekijä ja eräopaskouluttaja Markku
Kuusjärvi teki 1990-luvun alussa Lem-
päälän kunnanvaltuustossa aloitteita
retkeilyreitistön luomisesta kunnan
alueelle.

Kun aloite kuivui kokoon, Kuusjärvi
päätti itse laittaa asian vireille. Kahden
kuukauden aikana hän suunnitteli sekä
tutki reitin alustavasti ja kyseli puheli-
mitse lähes parilta sadalta maanomista-
jalta lupia heidän mailleen. Seuraavaksi
hän kyseli eri yhteisöjä (partio, urheilu-
seurat, seurakunta yms.) reittiosuuksien
raivaamiseen.

Nyt seitsemän vuoden käytön jälkeen
on jo todettu, että Lempäälän kunta sai
vaellusreitistä itselleen edullisen ja
myönteisen imagotekijän.

Runkoreitti oli merkitty kesällä -97, jolloin myös kaksi laavua se-
kä yksi varauskorsu oli valmiina. Syksyllä -97 Birgitan polkua käy-
tettiin hyväksi Erävaelluksen SM-kisojen reittinä. Kilpailukartasta
tehtiin myös Birgitan polun kartta. Tämä oli todennäköisesti ensim-
mäinen maastotietokannasta valmistettu retkeilykartta Suomessa.

Kartat ovat nykyisin ilmaisia, koska painatuskustannukset on
osittain peitetty ilmoituksilla. Karttoja saa Lempäälän kunnan In-
fopisteestä, Tampereen kaupungin matkailutoimistosta ja Pirkan-
maan maamittaustoimistosta.

Lempäälän kunnan monitoimikeskus on rakentanut Birgitan po-
lun viitat, infotaulut, pitkospuut ja majoitteet. Muutamana kesänä
polkua on kunnostettu Suomen nuorisojärjestöjen keskusjärjestön
Allianssin ja Lempäälän monitoimikeskuksen yhteisillä nuorten
kansainvälisillä työleireillä. Vireillä on kehittämisprojekti, jotta rei-
tin kunto pysyisi laadukkaana.

Pohjolan Vihreä Polku Oy:llä on Merunlahden luontoseikkailu-
keskus aivan Birgitan polun varrella ja yritys markkinoi sekä käyt-
tää toiminnassaan tätä retkeilyreitistöä.

Lisätietoja: www.greentrail.com; www.lempaala.fi/matkailu

Lähtöpaikat: autolla tai paikallisbussilla  (Paunu, 
linja n:o 71) reitin tavoittaa Hakkarissa  ja Sääksjärvellä.
Hakkarin liikuntakeskus on Lempäälän keskustasta 
2,5 km Tampereelle päin. Hääkiven lounaskahvio 
sijaitsee Turuntien varressa noin kilometrin päässä
Lempäälän keskustasta. Sääksjärvi sijaitsee noin 12 km
Tampereelta etelään ja siellä Birgitan polku ylittää
moottoritien, rautatien sekä Tampereen–Lempäälän
tien. Pysäköinti tienvarteen. Kirskaanniemi sijaitsee 
ns. ”korvessa”, jonne omalla autolla tuleva ajaa ensin
Vanhaa Hervannantietä ja sitten Koipitaipaleen 
metsätietä. Kaksi pienehköä pysäköintialuetta.
Kartat: retkeilykartta 1:25 000 (Lempäälän kunnan 
Infopiste, Tampereen kaupungin matkailutoimisto 
ja  Pirkanmaan maamittaustoimisto).
Lisätiedot: Lempäälän kunnan matkailuinfo, 
p. (03) 374 4507 tai www.lempaala.fi
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Näin luotiin Birgitan
polku

Birgitan polun 
alullepanija Markku
Kuusjärvi Merun 
luontoseikkailu-
keskuksen polulla.

Palaa… juurillesi

Army-tulus

Scout-tulus

Maya Dust®

Fire Steel®

Alkujaan Ruotsin Armeijalle 
suunniteltu tulus. Tulus sytyttää 
Maya Dust-tervashakkeen tai Maya Sticks-tervastikkujen kanssa tulen 
muutamalla raapaisulla. Toimii hyvin myös tuohen, kuivan heinän tai muun 
helposti syttyvän materiaalin kanssa. 
Scout-tulus: 3 000 sytytystä / Army-tulus 12 000 sytytystä

Maahantuoja: Vandernet Oy / Myynti: katso www.vandernet.com / Puh. 020 741 8330

Tulta säällä kuin säällä.


