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MUKANPERÄN VIRKISTYSALUE JA  KÄVELYREITTI  
 
Lapin ympäristökeskus aloittaa "Mukanperän virkistysalue ja kävelyreitti" – hankkeen  
toteutuksen Ivalon taajamassa tiheän asutuksen itäpuolella. Hanke toteutetaan 
yhteistyössä Inarin kunnan kanssa. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa Ivalon keskustan 
asukkaille ympärivuotinen liikuntareitti sekä Ivalon kirkonkylään pysähtyville 
matkailijoille rauhaisa, luontoon sijoittuva hyväkuntoinen kävelyreitti ja virkistysalue.   
 
Hanke täydentää vuonna 2007 valmistunutta "Mukanperän ja ympäristön vesistön 
kunnostus" – hanketta, jonka yhteydessä kunnostettiin Ivalon taajama-alueen 
vesimaisemaa ja ympäristöä. Edellisen hankkeen yhteydessä ei rahoitusvajeen vuoksi 
pystytty toteuttamaan alueelle suunniteltua reitistöä. Tämän hankkeen toteutumisen 
myötä kunnostettu alue saatetaan virkistyskäytön piiriin. 
 
Rakennettava valaistu reitti kulkee osittain rakennetussa ja osittain lähes 
luonnontilaisessa ympäristössä. Reitit on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön ja reittien 
käyttötarkoitus on kesäisin kävely ja pyöräily sekä talvisin kävely ja hiihto sekä ehkäpä 
myös matkailijoiden suosiota saanut potkukelkkailu. 
 
Rakennettavan reitistön kokonaispituus on n. 4,9 km, josta 2,8 km täysin uutta vuopajien 
rantoja myötäilevää reittiä ja 2,1 km tulvapenkereille ja tiepohjille sijoittuvaa lähes 
valmista reitistöä. Reitistön varrelle rakennetaan viisi levähdyspaikkaa varusteineen. 
Reitistön varrelle sijoitettaviin opastintauluihin voidaan reitistökartan lisäksi sijoittaa 
myös tietoiskujulisteita mm. erityisistä kasvilajeista. Mukanperävuopajan rannalle 
rakennetaan uimaranta varusteineen ja luontotaidepolku sekä uimarannan ja polun 
käyttäjiä palvelemaan pieni paikoitusalue. Rakennetuille reiteille tulee kunnostettujen 
vuopajien ylityksiin putkisiltoja kolme kappaletta, jotka mahdollistavat kesällä myös 
veneilyliikenteen.  
 
Hankkeen työt aloitetaan mittaus- ja raivaustöillä syys- lokakuussa 2008. Varsinainen 
reitistön ja siihen liittyvien rakenteiden rakentaminen suoritetaan talvella 2008-2009 sekä 
kesällä 2009. Hankkeen viimeistelytyöt suoritetaan syksyllä 2009. Hankkeen 
valmistuttua Lapin ympäristökeskus luovuttaa rakenteet Inarin kunnalle, joka vastaa 
valmiiden rakenteiden hoidosta ja kunnossapidosta.   
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Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 580 000 euroa, josta Euroopan 
aluekehitysrahaston- ja valtion osuus on  406 000 euroa ja Inarin kunnan osuus 174 000 
euroa. 
 
 

                               
 
 


