
Seitsemisen  
kansallispuisto
• Sijainti: Ylöjärvi,  
Ikaalinen

• Pinta-ala: 45,5 km2
• Perustettu: 1982

Metsähallitus,  
alueen hoitaja
• Asiakaspalvelu ma–pe klo 9–15: 
puh. 0206 39 5270,  
sisasuomi@metsa.fi

• luontoon.fi/kovero
• luontoon.fi/seitseminen
• facebook.com/seitsemisenkan-
sallispuisto

Koveron perinnetila  
Seitsemisentie 948,  
39450 Sisättö (Ikaalinen)

Aukioloajat 2022
10.–31.5.  ti–pe   klo 10–16  
1.–30.6.  ke–la   klo 11–17 
1.7.–31.7.  ke–su klo 11–17  
1.8.–31.8.  ke–la klo 11-17 
Vapaa pääsy. Pidätämme 
oikeuden muutoksiin.

Perusopastus ryhmille 
aukioloaikoina
•  Varaukset: sisasuomi@metsa.fi, 
puh. 0206 39 5270

•  Opastus 50 e/h.
•  Koululaisryhmät 1,50 e/oppilas
• Varhaiskasvatusryhmille 
opastus on maksuton.

Yhteistyöyrittäjien 
opastukset ryhmille
Yhteistyöyrittäjät tarjoavat 
monipuolisia ryhmäopastuksia 
perinnetilan ympäristössä ja 
lähireiteillä. Opastukset varataan 
suoraan yrittäjiltä: luontoon.fi/
kovero/ryhmienpalvelut  

Ohjeet ja säännöt 
luontoon.fi/seitseminen/ohjeet-
jasaannot  

Retkietiketti
luontoon.fi/retkietiketti

Hätänumero 112  
tiedä mistä soitat – kännykkä ei 
kuulu kaikkialla puistossa!  

Seitsemisen kansallispuisto 

Koveron
perinnetila

Koveron kruununmetsä-
torppa esittelee viime vuo-
sisadan alun elämänmenoa 
Seitsemisen saloseudulla. 
Koverossa vaalitaan perin-
teistä kulttuurimaisemaa 
vanhan ajan menetelmin. 

Kovero
Koveron kruununmetsätorppa 
perustettiin virallisesti vuonna 
1859, vaikka paikalla lienee asut tu 
 jo vuosi aiemmin. Tila pysyi asut-
tuna aina 1960-luvun loppupuo-
lelle asti. Kukoistus kautenaan, 
1900-luvun alkuvuosi kymmeninä, 
Koveroa asutti Ananias Kovero 
perheineen. Talonväen lisäksi 
pirtin lattialla majoittui talvisin 
hakkuumiehiä lähiseudun savo-
toilta. Elämä oli työntäyteistä, 
mutta sittenkin hyvää, kuten 
Koveron tyttäret myöhemmin 
muistelivat. 

Sotien jälkeen tilanpito alkoi 
hiljalleen hiipua. Tila siirtyi takai-
sin valtiolle, kun Metsähallitus 
osti sen vuonna 1970. Nykyisin 
Kovero on osa Seitsemisen kan-
sallispuiston kulttuurimaisema-
aluetta ja sitä on entisöity mah-
dollisimman tarkoin vastaamaan 
perinteisen hevosmaatalouden 
aikaa eli noin vuosia 1927–1941. 
Entisöinti- ja muita tilan töitä on 
toteutettu paljon vapaaehtoisten 
talkootyönä. 

Rakennukset ja piha-alue
Kovero on valtakunnallisesti 
merkittävä kulttuuriympäristö. 
Vanhan ja osin alkuperäisen 
rakennuskannan muodostavat 

torppa, pakari eli leivintupa sekä 
karja- ja viljasuojat. Nykyisen piha-
piirin vanhin rakennus on pakari 
1870-luvulta. Komean pääraken-
nuksen rakennustyöt alkoivat 
vuonna 1881. Järeät seinähirret 
ovat käsin veistetyt. Muita tilaan 
kuuluneita, mutta ajan saatossa 
tuhoutuneita rakennuksia, kuten 
makasiini, paja ja riihi, on hankittu 
lähiseudulta ja pystytetty alku-
peräisille sijoilleen. 

Perinne elää
Perinnetilan tarkoituksena on 
kulttuuriympäristön ylläpitäminen 
ja vanhan rakennuskannan säilyt-
täminen tulevillekin sukupolville. 
Torppa on avoinna kesäisin, ja 
vieraat ovat tervetulleita tutustu-
maan entisajan elämään. Tilalla 
järjestetään ryhmäopastuksia, 
tapahtumia ja talkoita. 

Koveron suuren pirtin seinus-
toja kiertävät penkit houkutte-
levat hengähtämään. Pirtissä 
voi istahtaa keinutuoliin ja 
aistia vanhan hirsitalon rauhan. 
Ikkunoilla kukkivat pelargoniat, 
mummonpalsamit ja mustan-
merenruusut tuovat oman elävän 
tunnelmansa tupaan. Kamareissa 
on kauniit vanhat huonekalut 
ja räsymatot. Koverossa voi 
helposti kuvitella entiset talon 
asukkaat arkiaskareissaan, tai 
pohtia miten oma arki muuttuisi, 
jos nykyajan mukavuuksia ei 
olisikaan. Koveron pihapiirissä 
kukoistavat monet vanhat 
mauste-, lääke- ja koristekasvit. 
Lampaat laiduntavat torpan lähi-
niityillä. Perinnetilan pihaympä-
ristöön voi tutustua myös Koveron 
ollessa suljettuna.

METSÄHALLITUS  2/2022

KUVAT: METSÄHALLITUS/JARI SALONEN,

SALLA PENTTILÄ

https://www.luontoon.fi/kovero
https://www.luontoon.fi/seitseminen
https://www.facebook.com/seitsemisenkansallispuisto
https://www.facebook.com/seitsemisenkansallispuisto
https://www.luontoon.fi/kovero/ryhmienpalvelut
https://www.luontoon.fi/kovero/ryhmienpalvelut
https://www.luontoon.fi/seitseminen/ohjeetjasaannot
https://www.luontoon.fi/seitseminen/ohjeetjasaannot
https://www.luontoon.fi/retkietiketti


Seitsemisen kansallispuisto - Seitseminen nationalpark -
Seitseminen National Park 

Koveron perinnetila
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Kovero

Kortesalo
Multiharju
Liesijärvi
Kulomäki

Koverolampi

Jaulintie
Teerilammentie
Sisättö
Luhalahti
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Haukilampi

Kulomäki - Seitsemisen luontokeskus/
Seitseminen naturum/Nature Centre 
Länsi-Aure

  1 Savusauna - rökbastu - smoke sauna 
  2 Päärakennus - huvudbyggnad - farmhouse 
  3 Pakaritupa, bakstuga, baking cottage 
  4 Navetta/talli, lagård/stall, cowshed/stable
  5 Liiteri, lider, shed 
  6 Aitta, bod, storehouse 
  7 Makasiini, magasin, storehouse 
  8 Riihi, ria, drying barn 
  9 Lato, lada, barn
 10  Paja, smedja, forge
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TORPPARINTAIVAL
                      6,3 km

UITTAJANPOLKU 
                 18 km

RENGASREITIT - RUNDSLINGOR - CIRCLE  

  
Torpparintaival  6,3 km
Uittajanpolku  18 km

Kiertosuunta
Vandringsriktning
Hiking direction

Koveron perinnetila
Kovero kulturgård 
Kovero Heritage Farm

Opastustaulu
Informationstavla
Information board 

Pysäköinti
Parkering 
Parking 

Matkailuvaunupysäköinti
Parkering för husvagn 
Caravan parking

Linja-autopysäköinti
Parkering för bussar 
Parking for buses 

Kaivo
Brunn
Well 

Kuivakäymälä
Torrtoalett 
Dry toilet

Esteetön
Tillgänglig
Accessible

Aita
Gärdsgård
Rail fence 

Koverolampi


