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KARTAT JA AJO-OHJEET PURONPERÄLLE 
Idästä-etelästä (Alajärvi- Kyyjärvi- Jyväskylä):  
Kyyjärveltä tullaan tietä numero 16 Vaasantie-Kyyjärventie. Alajärven keskustan kohdassa (Alajärveltä 
tullaan tietä 7120 Alajärventie) tien nimi muuttuu Lapuantieksi.  
Tullaan Kanavan Kevarin risteykseen. Matkaa Kyyjärveltä on kertynyt 47 km ja Alajärven risteyksestä 9 km. 
Tähän risteykseen voidaan tulla myös lännestä Lapuan (Vaasan) suunnasta, vaikka Kauhavan kautta onkin 
Lapualta hieman lyhyempi.  
Risteyksessä käännytään oikealle [Lappajärvi >] tielle 711 Myllykankaantie. Tien nimi muuttuu Lappajärven 
kunnanrajalla Ylipääntieksi ja se muuttuu edelleen Karvalassa Länsirannantieksi.  
Ajetaan Karvalan ohi ja 1,6 km päässä tulee oikealla eli järven puolella keltainen talo. 

Lounaasta-lännestä (Kauhava-Härmä-Vöyri-Vaasa) 

Tullaan joko Lapualta päin (63 Kauhavantie) tai Kauhavan nykykeskustasta valoristeykseen. Tästä jatketaan 
tietä 63 Kortesjärventie (suoraan tai vasemmalle) parin liikenneympyrän läpi.  
Käännytään oikealle [Lappajärvi >] 733 Läntinen yhdystie.  
Toinen vaihtoehto on kääntyä em. valoristeyksestä oikealle (Lapualta) tai jatkaa suoraan (keskustasta) ja 
ajaa pitkin Kauppatietä.  
Noin parin kilometrin päässä nämä tiet yhtyvät Iso-Sompin risteyksessä. Tästä jatketaan tietä 733 
Pelkolantie-Huhmarkoskentie-Lappajärventie – Lappajärven rajalla muuttuu nimeksi Kauhavantie.  
Iso-Sompin risteyksestä on matkaa Karvalaan noin 24 km. Käännytään vasemmalle [< Lappajärvi] tielle 711 
Länsirannantie ja jatketaan, kuten yllä lounaasta tultaessa Karvalan jälkeen. 

Luoteesta (Kortesjärvi-Voltti-Jepua-Uusikaarlepyy) 

Ajetaan Kortesjärven ohi (741 Pietarsaarentie-Purmojärventie) reilu pari kilometriä. Käännytään vasemmalle 
tielle 63 Kivijärventie (myös tietä 63 Kauhavantie (Kauhavalta) tullaan samaan risteykseen).  
Tätä tietä ajetaan noin kaksisataa metriä kunnes tulee risteys oikealle , jonne käännytään (myös tietä  
63 Kivijärventie-Evijärventie (Evijärvi) tullaan samaan risteykseen).  
Ajetaan 741 Purmojärventie noin 7,5 km, kunnes tulee risteys oikealle [Lappajärvi >].Tien nimi muuttuu 
Lappajärventieksi ja myöhemmin kunnan rajalla Tuikantieksi. Tien numero on ollut Kortesjärveltä saakka 
koko ajan sama 741.  
Noin 24 km:n päässä Kortesjärveltä tullaan Söyringin risteykseen. Tästä käännytään oikealle [Alajärvi>] ja 
[Kauhava>] tielle 711 Länsirannantie. Tietä ajetaan 7,2 km. Vasemmalla rannan puolella on keltainen 
omakotitalo. 

Pohjoisesta (Evijärvi-Kaustinen-Kokkola-Ylivieska) 

Tultaessa Ähtävän/Pietarsaaren/Kokkolan (luoteesta 68 Pietarsaarentie) tai Kaustisen/Ylivieskan (koillinen 
63 Kaustisentie) suunnista Evijärvelle tullaan St1 Mäntyhovin huoltoaseman risteykseen.  
Tässä Ähtävän suunnasta tulevat jatkavat suoraan ja Kaustisen suunnasta tulevat kääntyvät vasemmalle 
[Lappajärvi>]. Tien numero on 68 Lappajärventie - Ranta-ahontie.  
13 km jälkeen tullaan Vimpelin risteykseen, josta tie jatkuu suoraan. Tien numero muuttuu: 711 Alarannantie. 
Ohitetaan Lappajärven keskusta eli Nissi. Tien nimi muuttuu Söyringintieksi, mutta jatkuu edelleen suoraan. 
6,8 km jälkeen tullaan Söyringin risteykseen. Tästä käännytään vasemmalle [<Alajärvi] ja [< Kauhava] ja 
jatketaan, kuten yllä luoteesta (Kortesjärvi) tultaessa. 

Koillinen (Vimpeli-Veteli Övermarkin kautta-Halsua-Perho) 

Tästä suunnasta harva tulee (järven toiselta puolelta). Yleensä tullaan Evijärven tai Kyyjärven suunnista. 
Vimpelistä tullaan tietä 68. Tien nimeksi vaihtuu Lappajärven rajalla Itäkyläntie. Ajetaan Välijoen yli ja 
samalla ohi Halkosaaren.  
Tullaan risteykseen, joka on sama kuin yllä mainittu Vimpelin risteys.  
Tästä käännytään vasemmalle kohti Lappajärven keskustaa [< Lappajärvi] (711 Alarannantie) ja jatketaan, 
kuten yllä pohjoisesta (Evijärvi) tultaessa. 

Tervetuloa!Tervetuloa!Tervetuloa!Tervetuloa! 
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