Kapeenniemi
Tärkeää tietoa Kapeenniemen alueesta
Kapeenniemen alueella on yhteensä yli 4 km merkittyjä reittejä,
jotka halkovat eri maastotyyppejä. Luontoretkeilijälle alueella on tarjolla
vaikeustasoltaan esteetön reitti (vihreä), helppo reitti (sininen) ja
keskivaikea reitti (punainen). Vaikeakulkuinen reitti (musta) Kalastajapolku
on tarkoitettu kalastajien käyttöön. Sininen siirtymäreitti toimii myös pelastusreittinä. Alueen reitit ovat mukavia päiväretkikohteita. Pytingin alue
soveltuu hyvin telttailuun. Muista käyttää ulkokäymälöitä ja kierrättää
alueella ollessasi.
Kalastusalue
Repenpolku (esteetön)
Siirtymä (helppo)
Harjupolku (keskivaikea)
Kalastajapolku (vaarallinen)

< Kantatie
69

1. Yläportti
2. Alaportti
3. Pytinki
4. Kattila
5. Laani
6. Yrityksen vuokraama alue

Käytä olemassa olevia reittejä ja pysy poluilla
Kapeenniemen alue on luonnonsuojelullisesti arvokasta aluetta. Pysy
merkityillä reiteillä, sillä uudet epäviralliset polut kuluttavat herkkää maastoa ja jättävät jäljen vuosiksi.
Yritysalueen rauhoittaminen
Kapeenniemen kärki on vuokrattu siellä toimivan matkailuyrityksen
käyttöön. Alue on kaikkien käytössä erikseen ilmoitettavien tapahtumien
yhteydessä. Muina aikoina alue on rauhoitettu yritystoiminnan käyttöön.
Yritykselle vuokrattu alue on merkitty karttaan tumman vihreällä ja
punaisella katkoviivalla.
Kalastus
Kalastusluvista ja -säännöistä vastaa alueella toimiva matkailuyritys. Erikseen ostettava kalastuslupa oikeuttaa kalastamaan Makasiinikosken
ja Kärmekosken välisellä alueella. Reitin alin koski Kapeenkoski toimii
varauskoskena ainoastaan ryhmille ja on vuokrattavissa muiden
palveluiden osana.
Esteettömyys
Repenpolulla on täysin esteetön maalaituri. Repenpolku sijaitsee parkkipaikalta 450 metrin päässä ja sinne kulkevat polut ovat helppokulkuisia. Esteettömän maalaiturin luokse on mahdollista päästä autolla, ota
yhteyttä ja sovi aika aina erikseen osoitteesta matkailu@aanekoski.fi

Important information about Kapeenniemi area
Kapeenniemi has more than 4 km of marked routes that cross different terrain types in the area. For nature hikers, the
site offers a barrier-free section (green), an easy route (blue), a medium route (red) and a dangerous route (black)
Kalastajapolku. The blue transition route also serves as a rescue route. Routes in the area are excellent day trip
destinations. Pytinki area is well suited for camping. Be sure to use outdoor toilets and recycle while you are in the area.
Use existing routes and stay on trails.
Kapeenniemi is a valuable area for nature conservation. Please stay on the marked routes.
Calm the business area
Part of The Kapeenniemi peninsula is rented for the use of a tourism company. The site is marked on the map with a
dark green and red dashed line. The tourism company organizes open events at the area and informs the dates in
advance. Please do not pass through this area other times.
Fishing
The tourism company operates fishing permits. The licensed fishing area includes Makasiini-, Luija- and Kärmekoski.
The last part of the Kapeenkoski rapids only serves as a reservation for groups and can be rented as part of other
services.
Accessibility
Kapeenniemi has an barrier-free section at Repenpolku (green). Repenpolku is located 450 meters from the car park,
and the trails to it are easily accessible. If you want to arrive to the barrier-free section by car contact us:
matkailu@aanekoski.fi Every visit by car must be arranged separately.
Kohdetta rahoittamassa

Yleinen hätänumero 112
ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit N 6934208 E 440117

Emergency number 112
Coordinates ETRS-TM35FIN N 6934208 E 440117

Alueen omistaa ja sitä ylläpitää Äänekosken kaupunki. Alueen
luontopoluilla ei ole talvikunnossapitoa. Vikailmoitukset ja
korjaustarpeet osoitteeseen: matkailu@aanekoski.fi

Kapeenkoski is owned by the City of Äänekoski.
Nature trails are not maintained in the winter time.
Report needs for any repairs to matkailu@aanekoski.fi

Kohdetta kehittämässä

