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ESIPUHE

TUTUSTU LAUHANVUORIHÄMEENK ANGAS UNESCO
G LO B A L G E O PA R K I I N
PYÖRÄILLEN!
Geopark-alueemme pyöräilyreitit kulkevat läpi metsien, soiden ja peltojen
sekä kuntakeskusten ja maalaiskylien. Pyöräilyreitit tarjoavat upeita
maisemia ja monipuolisia käyntikohteita.

Vaasa 85 km
Seinäjoki 50 km

Pori 45 km

Tampere 65 km

Helsinki 250 km

Pyörämatkailijoille on tarjolla useita
erilaisista reittityyppejä ja -vaihtoehtoja. Maanteillä kulkevat pitkät
runkoreitit ja lyhyemmät pakallisreitit avaavat alueen monimuotoisuutta.
Lisäksi Geoparkista löytyy useita
maasto- ja soratiepyöräilyreittejä.
Reittien varrella voit tutustua mm.
upeisiin kansallispuistoihin, mielenkiintoisiin kylänraitteihin palveluineen, paikalliseen kulttuuriin, historiaan ja taiteeseen sekä lumoaviin
luontokohteisiin.
Geopark-pyöräreiteillemme
pääset monesta eri lähtöpisteestä
eri puolilta aluetta. Loistava tapa
saapua alueelle on aloittaa seikkailu
ja hypätä satulaan suoraan kiskoilta
Parkanon rautatieasemalta.
Pyörämatkailu on nykyaikainen,
kestävän kehityksen mukainen,
hyvinvointia monipuolisesti edistävä

tapa matkustaa ja se sopii kaikenikäisille seikkailunhaluisille matkaajille.
Pyörän selässä tai patikoiden koet
upean Geopark-alueemme ilman
kiirettä, luonnosta ja raikkaasta
ilmasta nauttien. Lämpimästi tervetuloa muinaiselle vuoristoseudulle,
nykyiseen laakeaan suomaahan ja sen
kohteisiin Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkiin!

Fillarilla fiilistellen ja
matkustaen koet enemmän.

Antti Luusalo
Parkanon kaupunki
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
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01. TWO BILLION YEAR TOURS - KAHDEN MILJARDIN VUODEN MATKAT

Kolmen maakunnan alueelle levittäytyvä Lauhanvuori Hämeenkangas UNESCO Global Geopark tarjoaa uskomattoman monipuoliset puitteet monimuotoiseen retkeilyyn
ja luonnosta nauttimiseen. Hyppäämällä pyörän selkään
matkat kohteiden välillä muuttuvat seikkailuiksi, joissa
erämaiset suoseudut vaihtuvat kauniisiin kulttuurimaisemiin ja pittoreskeihin pitäjiin paikallisine palveluineen.
Näitä seuraavat elämykselliset hetket kansallisaarteemme
hellässä sylissä – Suomen puhtaassa luonnossa. Hengitä
syvään metsien, soiden ja purojen tuoksua – Lauhanvuori
- Hämeenkangas UNESCO Global Geopark toivottaa sinut
tervetulleeksi seikkailemaan.
SEIKKAILU ON ALKANUT JO AIKOJEN ALUSTA
Lauhanvuori - Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkin
muinainen vuoristoseutu muuttui liki kahden miljardin vuoden aikana loivapiirteiseksi avaraksi suomaaksi.
Vihjeet geologisen kehityksen dramaattisista vaiheista
on kätketty alueen kiviin ja maaperän muodostumiin.
Lauhanvuori, Länsi-Suomen korkein huippu, oli jääkauden
jälkeen Suomen rannikon uloin saari.
Jääkausien ja lämpimämpien ajanjaksojen vuorottelu

on muokannut aluetta soistumiselle otolliseksi. Soistuminen sai alkunsa muinaisissa matalissa merenlahdissa
maankohoamisen myötä. Geopark -alueesta jopa kolmannes on soita. Alueelta löytyy eteläisen Suomen oloissa harvinaisen laajoja luonnontilaisia suoalueita. Erilaiset suot ja
niihin liittyvä kulttuurihistoria ovat tärkeä osa Geoparkin
tarinaa.
Tarinan kulku selviää parhaiten tutustumalla geokohteisiin alueen kansallispuistoissa ja muissa luontokohteissa. Tutustu esim. graniittisiin tooreihin, kivijatojen
harvinaisiin hiekkakiviin tai henkeä salpaaviin keidassoihin. Pyöräreitit yhdistävät Geoparkin nähtävyydet sekä
palvelut. Retket on helppo suunnitella niin, että lepopaikoissa voi ihailla millaisia maisemia luonto on saanut
aikaiseksi kahdessa miljardissa vuodessa.
Lauhanvuori – Hämeenkangas UNESCO Global Geopark sijaitsee Suomenselän eteläosassa kolmen maakunnan rajaseuduilla. Geopark-alue yhdistää eteläpohjalaisen
Kauhajoen, Isojoen ja Karijoen, satakuntalaisen Kankaanpään, Karvian, Jämijärven ja Siikaisen sekä pirkanmaalaisen Parkanon ja Kihniön yhtenäiseksi luontomatkailualueeksi.
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02. ALUEET JA KÄYNTIKOHTEET

G E O PA R K I N
M O N E T K A S V OT
Lauhanvuori – Hämeenkangas UNESCO Global Geopark on täynnä nähtävää ja koettavaa. Tarjonnan
lisäksi vuodenajat tekevät nähtävyyksistä ja kohteista myös alati muuttuvia sekä aina uudelleen
uusia elämyksiä antavia. Usein kaikkein vaikeinta onkin miettiä, mistä aloittaa seikkailunsa ja
mitä siihen haluaa sisällyttää. Geoparkin kaksi kansallispuistoa, Lauhanvuori ja KauhanevaPohjankangas, sekä Hämeenkangas ja lukuisat muut upeat luontokohteet kutsuvat retkeilemään.

HÄMEENKANGAS
K A U H A N E VA N POHJANKANKAAN
K A N S A L L I S P U I S TO
Kauhaneva-Pohjankangas on eteläisen suoluonnon
helmi – erämainen lintukeidas keskiaikaisen kulkureitin
varrella. Kuninkaitakin kuljettanut Kyrönkankaantie
vie edelleen kulkijansa avarien mäntykankaiden halki
Kauhanevan kermien ja kuljujen äärelle. Kauhanevalta
löydät luontoelämyksiä ympäri vuoden, kansainvälisesti
arvostetun lintukosteikon ja suorastaan eksoottisia
maisemia. Kauhalammin kierroksella pääset suon
ytimeen ja Katikankanjoni yllättää mystisyydellään.
Palvelurakenteet pitävät huolen, että vierailu kuin vierailu
onnistuu parhaissa puitteissa.

KYRÖNKANKAANTIE
JA KUNINKAANLÄHDE
Geologisen jännitysnäytelmän viimeisimmät käänteet
ovat ihmisen tekemiä ja edelleenkin voit kulkea
esim. Kyrönkankaantietä, joka on ollut käytössä
keskiajalta lähtien. Kyrönkankaan suvitie mainitaan
asiakirjoissa ensimmäisen kerran 1459, raivattuna
tienä Hämeenkankaan tie jo 1556. Tietä levennettiin ja
parannettiin ratsu- ja postitieksi ja se toimikin 1645-1675
postitienä Turusta pohjoiseen. Posti siirtyi rantatielle
1670-luvulla uusien rannikkokaupunkien painostuksesta.
Kyrönkankaantien varrella sijaitsee Kankaanpään
Kuninkaanlähde, jolle Kuningas Aadolf Fredrik pysähtyi
lepäämään ja ruokailemaan. Vaikka siitä lähde sai
nimensä – se oli suosittu levähdys ja leiriytymispaikka
jo vuosisatoja aikaisemminkin. Ja on edelleen. Alueen
leirintäalueet, palvelut sekä monimuotoiset ulkoilureitit
– niin kävellen tai pyörällä kuin vaikka ratsastaen tai
moottorikelkkaillen – pitävät huolen, että kokemus on
edelleen kuninkaallisen ylevä.

Soiden ympäröimä laaja harjualue tarjoaa ainutlaatuisen
lajiston ja luonnon rikastamia kokemuksia. Harjujen
mantymetsät ja jäkälikkökankaat laskevat keidassoiden
ja lähteikköjen syliin. Erinomaiset retkeily- ja
kuntoilumaastot kuljettavat kulkijoita pitkin korkeita
selänteitä, rinteitä ja tasaisia kankaita. Välillä voit
hengittää soiden ja kasvien tuoksuja, kun taas hetken
päästä polku viekin jo kohti harjujen huippuja, joilta
voi ihailla kaunista Jämijärven selkää, jota ympäröivät
silmänkantamattomiin jatkuvat metsät.
Hämeenkankaalla on harvinaisen runsaasti reittejä
ja retkeilypalveluja, ja se onkin erittäin suosittu kohde
luonnossa liikkujien keskuudessa. Hämeenkangas
on ensisijaisesti puolustusvoimien harjoitusaluetta,
ja alueella on toisinaan puolustusvoimien toimintaan
liittyviä paikallisia liikkumisrajoituksia.

LAUHANVUOREN
K A N S A L L I S P U I S TO
ENEMMÄN ETAPPEJA ELÄMYKSILLE
Lauhanvuoren huipulta voit ihailla metsiin ja merelle
saakka avautuvia huikeita maisemia. Vuorenrinteiden
avarat mäntykankaat ja laen rehevä kuusikko
kätkevät jääkauden jälkiä, laajoja pirunpeltoja ja
muinaisia rantavalleja. Geologisesti alue on Geoparkin
monimuotoisimpia ja täynnä nähtävyyksiä. Hyvien
palveluiden ja kattavien retkeilyreittiensä ansiosta
Lauhanvuori sopii läpi vuoden niin päiväretkeilijöille kuin
maastossa yöpyville seikkailijoillekin.

Lauhanvuori - Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkin laaja alue on täynnä erilaisia kohteita, joiden kauneutta
voi ihailla ja hengittää eri vuodenaikoina. Haapakeidas, Huidankeidas ja Mustansaarenkeidas ovat hyviä esimerkkejä
laajoista erämaisista suoalueista, kun taas metsien keskeltä kohoavat kallioiset vuoret, kuten Alkkianvuori, Käskyvuori
ja Iso-Kakkori edustavat alueen korkeammalle kohoavia muistoja miljardien vuosien takaisesta vuoristosta.
Myös kulttuurimaisemat kertovat monenlaisia tarinoita. Hyypäjokilaakso, Vihteljärven maisema-alueet, Aitonevan
turvemuseoalue, Parkanon metsämuseon alue Kaidoilla vesillä ja lukuiset perinteiset kylämaisemat antavat erilaisia
silmäyksiä ihmisten toimintaan alueella ennen ja nyt. Alueelta löytyy myös paljon hauskaa, aktivoivaa ja opettavaista
toimintaa lapsille – kuten vaikka Neva-Lylyn ja Kustaa-hirven kutkuttavat luontopolut.
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04. INFOA PYÖRÄILIJÖILLE

03. HENKILÖKUVIA

Suomen parhaat
pyöräilymaastot!
“Suomen parhaat pyöräilymaastot!”, sanoi eräs retkeilijä
minulle Hämeenkangasta kuvaillessaan. Kanervan
tuoksuiset mäntymetsät, harjumaisemia halkovat neulaspolut ja ikuisesti pulppuavat lähteet luovat puitteet
ikimuistoisille pyöräretkille. Alueen palvelut monipuolisesta majoituksesta lukuisiin elämyksiin lisäävät
pyörämatkailuun mausteita erityyppisille matkailijoille.
Hämeenkangas palvelee pyörämatkailijoita myös talviaikaan huollettavalla reitillään. Tervetuloa tutustumaan!

ENNEN ENSIMMÄISTÄ
POLKAISUA
Ennen kuin suuntaa etuhaarukkansa tai kenkänsä kohti Geoparkin metsätaipaleita,
kankaita, harjuja ja kulttuurimaisemia – on hyvä selvittää missä yöpyä, mitä
palveluja on saatavilla ja mitä kannattaa ottaa huomioon.

Sanni
Yrittäjä, Jämijärvi

Geoparkin pohjoisosissa pääset pyöräillen sisälle saloseutujen, pienten
taajamien ja erityislaatuisten maaseutualueiden eksotiikkaan, jossa
ronski ja herkkä kohtaavat. Pyöräily- ja patikointireittimme yhdistävät
kansallispuistot, Hyypänjokilaakson
unohtumattoman maaseutumaiseman, pienten sivukylien ITE-taidekohteet ja uniikit arvorakennukset
sekä konstailemattomat palvelut.
Meiltä löydät suurten turistikeskusten sijasta lämminhenkistä, aitoa,
helposti lähestyttävää ja hienostelematonta elämää.

Lauhanvuoren kansallispuiston
reitit Isojoella vievät Länsi-Suomen
korkeimman vuoren huipulle saakka.
Pyörän selästä pääset näkemään
esimerkiksi jylhiä pirunpeltoja ja
kristallinkirkkaita lähteitä. Perheen
pienimmät nauttivat helppokulkuisista poluista makkaranpaistopaikoille,
ja aikuisempaan makuun valloitettavana on vaativampiakin kierroksia
kauniin kansallispuistomme alueella.
Lauhanvuori on nostanut suosiotaan
viime vuosien aikana pyörämatkailijoiden keskuudessa, sillä reiteillä on
monenlaista koettavaa ja nähtävää.

Marketta
Kehittämispäällikkö, Kauhajoki

Juha
Kunnanjohtaja, Isojoki

VUOKRAA PYÖRÄ

YÖPYMINEN

Geopark-alueelta löytyy useita paikkoja, joista voit
vuokrata pyörän sekä muita varusteita seikkailujasi
varten. Tutki siis karttoja ja reittejä – selvitä sopisiko
sinulle retkipyörä, fatbike-pyörä vai vaikkapa
sähköavusteinen maastopyörä?

Alueella on runsaasti erilaisia majoituspalveluita tarjoavia
yrityksiä, sillä Geopark tarjoaa nähtävää ja koettavaa
useampaankin reissuun. Valittavana on leirintäalueita,
mökkejä, majataloja, hotelleja ja kaikkea niiden väliltä.
Tutustu tarjontaan osoitteessa lhgeopark.fi.
Alueelta löytyy myös laavuja, kotia ja telttailuun
varattuja paikkoja. Muista kuitenkin, että suojelualueilla,
kuten kansallispuistoissa, leiriytyminen on sallittua vain
merkityillä telttailualueilla.

• e-bike Holidays (sähköavusteiset
fatbike-pyörät)
• Isojoen eläinhoitola (fatbike-pyörät)
• Jämikeskus (maastopyörät)
• Jämimaat (sähköavusteiset fatbike-pyörät)
• Jämi Sports (fatbike-pyörät, maastopyörät)
• Karvian matkailu (hybridipyörät)
• Kesport Kauhajoki (sähköavusteiset maastopyörät,
maastopyörät)
• Luomajärven Kievari (fatbike-pyörät, maastopyörät)
• Matkailukeskus Eteläpää (fatbike-pyörät)
• Parkanon kaupunki (fatbike-pyörät)
• Turvaani (sähköavusteiset retkipyörät)

RUOKA
Tyhjin vatsoin ei tarvitse seikkailuja suorittaa – herkuttele
vaikka kotiruokaa lounaspöydistä, kokeile rentoja
annoksia ravintoloista, kulauta jälkiruoaksi lattet ja
cappuccinot kakunpalan kera ja nappaa mukaan luontoon
eväät paikallisilta yrityksiltä.
Todelliset elämykset syntyvät lähiruokia maistellessa
ja Lauha tarjoilee GEOfoodia, joka tarkoittaa, että
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ruoka on valmistettu Geoparkin alueella kestävästi
tuotetuista raaka-aineista. Esimerkiksi Valkoinen Puu
käyttää paikallisia marjoja, luomuspelttiä, perunaa ja
Highlandin lihaa. Korsuretket keskittyvät lähimetsien
riistaan, marjoihin, sieniin ja villiyrtteihin. Rajalahden
luomutilan myymälästä saa lammasmakkarat mukaan
leirinuotiolle. Viinitila Meggalasta taas löydät paikalliset
hedelmäviinit ja siiderit. Ensimmäistä virallista GEOfoodannosta, Lauhanmaan hirviburgeria, pääset maistelemaan
Lauhansarvessa.

H U O M I O I TAVA A
Reitteihin sekä kohteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot löydät lhgeopark.fi-osoitteesta.
Lataa puhelimeesi Outdooractive-sovellus, joka opastaa sinua myös maastossa retkesi aikana.
Geoparkin kohteissa on opastustauluja, ja patikointi- sekä maastopyöräilyreitit on merkitty maastoon.
Maanteillä kulkevien pyöräilyreittien opasteet ovat digitaalisia. Geoparkin reittien ja kohteiden opasteita
kehitetään jatkuvasti.

ERITYISPIIRTEITÄ

RETKIETIKETTI
Luontoon mennessä sääntö numero yksi on kunnioittaa
luontoa, jotta se voi hyvin ja tuottaa iloa ja elämää
jatkossakin – niin ihmisille, eläimille kuin kasveillekin.
Se ei ole vaikeaa – maalaisjärjellä pärjää jo pitkälle.
Tässä on Metsähallituksen luomasta retkietiketistä
kätevä tiivistelmä – voit lukea sen kokonaisuudessaan
osoitteesta luontoon.fi/retkietiketti

Retkille kannattaa ostaa juomat Geopark-jäsenyrityksiltä
tai ottaa juomavettä maastosta Metsähallituksen
osoittamista kohteista – kunhan muistat tarkistaa veden
juomakelpoisuuden eri lokaatioista luontoon.fi -sivustolta.
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Geoparkin geokohteet esittelevät alueen geologista
perintöä. Kohteissa on suojarakenteita, kuten portaita,
pitkospuita ja aitoja, ohjaamassa vierailijoiden
liikkumista, estämässä kohteiden vahingoittumista ja
takaamassa kävijöiden turvallisuutta.
Jokamiehenoikeudet takaavat Suomessa luonnosta
nauttimisen ja siellä liikkumisen jokaiselle –
riippumatta siitä, kuka alueen omistaa. Niiden turvin
kuka tahansa voi esim. poimia marjoja ja sieniä tai
vaikka yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin
on sallittua. Liikkua voi kävellen, pyöräillen, hiihtäen,
ratsastaen, veneillen, uiden tai vaikka jäitä pitkin
kulkien.
Jokamiehenoikeuksia kuuluu nauttia luontoa
vahingoittamatta ja muita ihmisiä tai eläimiä
häiritsemättä. Suojelualueilla on voimassa lisäksi
rajoituksia, jotka on syytä tarkistaa kunkin kohteen
osalta erikseen aina ennen retkeilyä.

PYÖRÄRETKEEN VALMISTAUTUMINEN

RAUHOITUSAJAT

Kattavan tietopaketin pyöräretkeen valmistautumisesta
löydät Geoparkin verkkosivuilta.

Geoparkin kansallispuistoissa ja soidensuojelualueilla
on rajoitusosia, joissa liikkuminen on kiellettyä
tiettyinä aikoina lintujen pesimärauhan ja
muutonaikaisen levähtämisen turvaamiseksi. Reitit
ohittavat nämä alueet, joten reiteillä voit kulkea
turvallisin mielin ympäri vuoden.
Rajoitusosilla liikkuminen kielletty:
Lauhanvuoren kansallispuistossa: 15.4.–31.7.
Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistossa: 1.4.–15.9.
Haapakeitaan soidensuojelualueella: 1.4.–15.7.

PYÖRÄHUOLTOA JA VARAOSIA

Monelle kuitenkin mieluisimmat kulinaristiset elämykset
koetaan maaston taukopaikoilla kokkaillen. Silloin
on syytä muistaa, että tulet sopii tehdä vain sallituille
paikoille.
Kaikki ravintolat, myymälät, taukopaikat jne. löytyvät
kätevästi reittien yhteydestä osoitteesta lhgeopark.fi
HUOLTOPISTEET
Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksella merkityt yritykset
tarjoavat pyörämatkaasi helpottavia palveluja ja
toivottavat sinut tervetulleeksi rapaisenakin. Yritykset
tarjoavat turvallisen säilytysmahdollisuuden ja
latauspisteen pyörällesi, pumpun ja perustyökaluja
pyöräsi huoltoon sekä tietoa alueen reiteistä ja
palveluista. Pyöräily-ystävälliset yritykset tunnistat
Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksen avulla.
Geoparkin Tervetuloa pyöräilijä -yritykset:
• Honkahovi
• Kahvila-Konditoria Postelli
• Kangasjärvi
• Lauhansarvi
• Lomakoti Käenkoski
• Luomajärven Kievari
• SyVilla
Lue lisää Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksesta ja -yrityksistä
Bikeland.fi-sivustolta.

Tervetuloa pyöräilijä -yritysten lisäksi alueella toimii
useita huoltoyrityksiä, joiden apuun voi turvautua
pyörien vikatilanteissa sekä varaosien tarpeessa. Tutustu
karttoihin ja ajantasaisiin listauksiin huoltoyrityksistä
sivuilla lhgeopark.fi
JUOMA

1. Kunnioita luontoa - älä muuta sitä. Pidä lemmikit
kytkettynä.
2. Suosi merkittyjä reittejä ja noudata eri liikkumistapoja koskevia sääntöjä. Tarkista retkikohteesi
liikkumisrajoitusalueet ja -ajat.
3. Leiriydy vain sallituille paikoille. Älä tiskaa tai
peseydy suoraan vesistössä. Noudata
autiotupien sääntöjä.
4. Tee tulet vain sallituille paikoille, suosi retkikeitintä.
Älä tee tulta metsä- tai ruohikkopalovaroituksen
aikana.
5. Älä roskaa.
PUOLUSTUSVOIMIEN RAJOITUKSET
Hämeenkangas on puolustusvoimien harjoitusaluetta,
jolla on puolustusvoimien toimiintaan liittyen
ajoittain liikkumisrajoituksia. Pohjankangas
taas on puolustusvoimien ampuma-aluetta,
jossa on kulkeminen on ehdottomasti kielletty.
Hämeenkankaalla liikkumiseen liittyvät ohjeet löydät
osoitteesta luontoon.fi.
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05. VUODENAJAT

Lumien ja jäiden sulaessa Geoparkin luonto herää
eloon. Linnut saapuvat sulostuttamaan peltoja ja soita.
Retkeilyreitit ja -palvelut avautuvat kokonaisuudessaan
retkeilijöiden käyttöön. Hyppää maastopyörän satulaan,
lähde opastetulle linturetkelle tai vie lapset suoretkelle.

Geoparkin luonto ja kulttuuritarjonta pitävät matkailijan
mielen vireänä läpi suven. Koe kesäpäivä kylätiellä, anna
perhosen liihotella hiuksillesi, tunne kukkien tuoksu,
kimalaisten pörräys ja lintujen laulu. Pyöräile vaikka läpi
yön ja yövy maastossa – kesäyöt ja aikaiset aamut suolla
ovat vertaansa vailla. Pulahda suolampeen uimaan, napsi
mustikoita tai vuokraa vaikka kanootit koko perheelle –
tehtävää, nähtävää ja koettavaa löytyy.

Kun ruskan värit värjäävät suomaisemat ja lintujen
henkeä salpaavat syysmuutot alkavat – aurinkoiset
syyspäivät houkuttelevat asettamaan renkaat tai kengät
retkipoluille ja välillä vaikka poiketa niiltä poimimaan
marjoja ja sieniä. Syksyisin kannattaa muistaa pukeutua
värikkäästi, sillä metsästyskausi alkaa ja maastosta
erottautuminen ei ole vain muotikysymys.

Talvi

Syksy

Kesä

Kevät

G E O PA R K I N V U O D E N A J AT

Geoparkin kaikki neljä vuodenaikaa tarjoavat upeita luontoelämyksiä. Keväällä heräävä luonto, kesän
runsaus, syksyn kuulaus ja toisinaan runsasluminenkin talvi kutsuvat tutustumaan Geoparkiin ympäri
vuoden.

Lumen tullen Geopark
muuttuu hiihtäjien
paratisiksi, kun
useita reittejä peittää
ladut. Hiihtämisen ja
lumikenkäilyn lisäksi talvi
on myös pyöräilijöiden
sesonki – Jämillä on
suosittu talvireitti ja lisää
on tulossa.
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06. LUONTO & HYVINVOINTI

LU O N TO
TEKEE
HYVÄÄ
Jokainen hetki luonnon helmassa on sijoitus hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Nouse siis
vaikka pyöränsatulaan, polje läpi luonnollisia tuoksuja ja ääniä tulvivan maiseman ja
anna kyytiä myös arkihuolillesi ja stressille.

Luonto on monipuolinen terveyden
ja hyvinvoinnin lähde ja siitä
nauttiminen on lähtökohtaisesti
ilmaista sekä kaikkien ulottuvilla.
Luonto lataa tehokkaasti akkuja,
kun arjen stressi on kuluttanut
voimavarat loppuun. Sen piristävä
vaikutus mielialalle on myös tutkittua
faktaa, vaikka sen tietää jo jokainen,
joka on viettänyt päivän pyörän
satulassa maalaismaisemia ihaillen
tai metsässä kävellen. Lyhytkin hetki
riittää kohentamaan mielialaa.
Luonnon vaikutukset eivät rajoitu
henkiseen hyvinvointiin: jo noin 15 –
20 minuuttia luonnossa viihtymistä
auttaa alentamaan verenpainetta ja
tasoittamaan sydämensykettä. Se ei
vaadi muuta kuin istumista luonnon
ympäröimänä. Jos siihen yhdistää
vielä vaikka rauhallista kävelyä –
terveysvaikutukset monikertaistuvat
ja sydän kiittää kun keho ja mieli
saavat ansaitsemaansa huomiota ja
hoivaa. Liikkuminen luonnossa voi
vaikuttaa positiivisesti myös stressin
lieventämään vastustuskykyyn.
Eikä siinä vielä kaikki – luonnossa
liikkuminen koetaan kevyemmäksi
kuin sisäliikunta. Luonto myös
houkuttelee liikkumaan uudelleen ja
Jo noin 15 – 20 minuuttia
luonnossa viihtymistä auttaa
alentamaan verenpainetta
ja tasoittamaan
sydämensykettä.

se vaikuttaa positiivisesti ihmisten
väliseen vuorovaikutukseen.
Luonnon avulla suhde omaan
itseen ja muihin ihmisiin koetaan
myönteisemmäksi. Myös erilaisten
ryhmien välinen kanssakäyminen
helpottuu.
On vaikea keksiä tekosyitä olla
liikkumatta luonnossa – yksin tai
yhdessä.
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07. LAPSET

L U O N TO K U T S U U
MYÖS PERHEEN
PIENIMPIÄ
Kun positiiviset luontokokemukset ja luonnossa liikkumisen aloittaa ajoissa – ne voivat
johtaa koko elämän kestäviin terveellisiin elämäntapoihin. Tai ainakin hulvattoman hauskaan
ja usein opettavaiseen vapaa-aikaan täynnä ikimuistoisia elämyksiä.

PYÖRÄILY

PATIKOINTI

MAJOITTUMINEN JA RUOKAILU

Maantiepyöräilyn aloittamiseen
Geopark tarjoaa useita sopivia
reittejä. Esimerkiksi Karviassa
pienimmätkin voivat pyöräillä
turvallisesti kevyenliikenteen väylää
Skantzista Karvian keskustan kautta
Sarankylään saakka. Paikallisreitit
taas soveltuvat jo hieman isommille
lapsille ja astetta helpompaa
maastopyöräilyyn voi ottaa tuntumaa
Lauhanvuoren Geobike-reitillä,
Hämeenkankaalla ja Nummijärvi Kauhaneva -maastopyöräilyreiteillä.
Tutustu reitteihin karttasivulla tai
netissä lhgeopark.fi

Patikointi soveltuu kaikenikäisille
ja kokoisille lapsille – aikuisia
unohtamatta. Aivan pienimmille
löytyy esimerkiksi Neva-Lylyn
Wilpertti-Peikon pitkospuupolku
sekä Kustaa-hirven luontopolku.
Helppoja reittejä edustavat
myös mm. Kauhalammin kierros,
Käskyvuoren esteetön reitti ja
Mustansaarenkeitaan esteetön
luontopolku.

Majoittuminen onnistuu helposti
erilaisissa vuokramökeissä
mukavuuksista tinkimättä tai astetta
jännittävämmin telttaillessa luonnon
keskellä tai leirintäalueilla. Sama
pätee ruokailuihin – alueelta löytyy
toinen toistaan kutkuttavampia
makuelämyksiä ravintoloista ja
kahviloista, mutta hauskimmat
muistot taitaa aina syntyä eväiden
syömisestä luontoseikkailuiden
tiimellyksessä tai kesken retken
nuotiopaikalla paistetuista
makkaroista.

Uimarannat ja muut hauskat etapit löydät ajantasaisesti lhgeopark.fi -sivuston reittitietojen yhteydestä.
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08. PYÖRÄILYREITIT

PYÖRÄILIJÄN
PA R AT I I S I
O D OT TA A
Vaikka Lauhanvuori - Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkilta menikin noin kaksi
miljardia vuotta päästä nykyiseen tilaansa – viimeistään pyörän satulasta käsin voi kuka
tahansa todeta, että ympäröivät maisemat ja alueen kuvankauniit pyöräilyreitit todellakin
olivat odotuksen arvoisia.

Alueelta löytyy kolme pitkää Traveller-reittiä
– 174 km mittainen Geopark-reitti EteläPohjanmaa, 136 km mittainen Geopark-reitti
Pirkanmaa ja 172 km mittainen Geoparkreitti Satakunta. Voit kiertää Traveller-reitit
kokonaisuutena tai yksittäin. Reittien varrelta
löytyy lukuisia n. 20 - 50 km mittaisia
lyhyempiä paikallisreittejä rennompiin
päiväretkiin.
Rauhallisia maanteitä pitkin on mukava
kulkea Geoparkin käyntikohteesta toiseen,
vierailla taajamissa ja käyttää lukuisia
matkailupalveluja ravintoloista majoituksiin.
Alueen korkeuserot ovat maltillisia ja teiden

ympärillä maalaismaisemat vaihtelevat
sekä vuorottelevat korpimaisten osuuksien
kanssa. Maastopyöräreiteillä kelpaa syventää
luontosuhdettaan ja ne vievät parhaiden
luonnonnähtävyyksien äärelle.
Pyöräreitteihin kannattaa aina yhdistää
myös patikkaretkiä ja muuta kivaa retkeilyä,
jotta saa aivan kaiken irti Geoparkin
ainutlaatuisesta tarjonnasta. Opastus toimii
ajantasaisesti ja pääosin digitaalisesti, mutta
maasto-opasteiden määrää lisätään koko ajan.
Tervetuloa viettämään laatuaikaa fillarin selässä
Lauhanvuori - Hämeenkangas UNESCO Global
Geoparkissa.
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TRAVELLER

Lauhanvuori - Hämeenkangas
UNESCO Global Geoparkin
runkoreitit tarjoavat yli yön
kestäviä seikkailuja kokeneille
pyöräilijöille ja pyöräretkeilijöille.
Two Billion Year Tours
-pyörämatkailureitistön rungon
muodostavat kolme toisiinsa
yhdistyvää reittiä, jotka voit kiertää
erikseen tai yhtenä kokonaisuutena.
Reitit johdattavat sinut Geoparkin
parhaisiin käyntikohteisiin ja
upeimpiin maisemiin sekä parhaiden
palvelujen äärelle.

ADVENTURER – MAASTO- JA

YHDYSREITIT

SORATIEPYÖRÄILYREITIT
Todelliset seikkailut odottavat
maasto- ja soratiereiteillä.
Koe unohtumattomia
pyöräseikkailuja Geoparkissa
maasto- ja soratiereiteillä.
Tutustu Lauhanvuoren
kansallispuistoon Geobike-reitillä,
ja jatka retkeäsi KauhanevanPohjankankaan kansallispuistoon
soratiereittiä pitkin. Pyöräile
myös Hämeenkankaan upeissa
harjumaastoissa sekä Geoparkin
muilla kutsuvilla metsäreiteillä.

Rannikkoa myötäilevältä EuroVelo 10
-reitiltä on helppo pyöräillä Geoparkin
Two Billion Year Tours -reiteille
yhdysreittejä pitkin. Geoparkin
reiteille pääset pyöräillen myös
Tampereen seudun Järvien reiteiltä.
TRAVELLER

Lyhyemmillä paikallisreiteillä
teet nautinnollisia pyöräretkiä
Geopark-kuntien edustavimpiin
maisemiin ja mielenkiintoisimpiin
käyntikohteisiin. Paikallisreitit
soveltuvat erityisen hyvin
yhden päivän pyöräretkiin myös
aloittelijoille ja perheille.

42%

2. Geopark-reitti Pirkanmaa
136 km 9:15 h 274m 274m

84-170m

60%

40%

Hiljaisilla kyläteillä ja metsätaipaleilla pyöräilijän sielu lepää ja mieli
virkistyy. Löydä upeat hiekkarantaiset järvet, tutustu metsätyöhistoriaan
tai seikkaile järvikylissä.
137 km mittainen pyöräretkeilyreitti Luoteis-Pirkanmaan ja Pohjois-Satakunnan
hiljaisilla kyläteillä, erämaisilla metsätaipaleilla ja järvimaisemissa. Parkanon
rautatieasemalta alkava rengasreitti yhdistää alueen palvelut ja nähtävyydet sekä
tutustuttaa kävijän alueen kiehtovaan luontoon ja mielenkiintoiseen historiaan.
Parkanon, Karvian ja Kihniön taajamien lisäksi reitin varrelta löytyvät
Geopark-kohteista Kaidatvedet, Alkkianvuori ja Neva-Lyly. Reitiltä on yhteys
myös Aitonevan turvemuseoon, Käskyvuorelle, Kauhanevan-Pohjankankaan
kansallispuistoon sekä Hämeenkankaalle.
Reitin suositeltu kulkusuunta on myötäpäivään. Reitti seurailee pääasiassa
kestopäällystettyjä teitä ja hyväpintaisia sorateitä. Reitti on opastettu
digitaalisesti Outdooractivesta löytyvän GPX-jäljen avulla.

ENJOYER –
PAIKALLISREITIT
Mielenrauhaa perheille ja
aloittelijoille sopivilla reiteillä.

58%

Kaksi kansallispuistoa, komeat jokilaaksot sekä lakeuksien
kulttuurimaisemat kannattaa kokea pyöräillen. Tutustu alueella sijainneen
vuoriston historiaan ja poikkea upeille soille.
174 km mittainen pyöräretkeilyreitti, joka kulkee lakeuksia ja jokilaaksoja
seuraten vedenjakajaseudun soille ja vuorille. Kauhajoen linja-autoasemalta
alkava rengasreitti yhdistää alueen palvelut ja nähtävyydet sekä kuljettaa
Etelä-Pohjanmaan eteläosan hienoimpien geologisten nähtävyyksien ääreen.
Reitin varrella on kaksi kansallispuistoa: Lauhanvuori ja KauhanevaPohjankangas. Lauhanvuoren kansallispuiston halki kulkeva tieosuus kohoaa
Geopark-alueen korkeimmalle kohdalle ja on avoinna läpi vuoden. KauhanevanPohjankankaan kansallispuistoon on pääsy Nummikankaalta ja Salomaalta käsin.
Kauhanevan läpi kulkeva keskiaikaisen Kyrönkankaantien osuus on kuljettavissa
vain polkupyörällä tai jalan ja tarjoaa vaihtoehtoisen kulkureitin kesäaikana.
Reitin muita Geopark-kohteita ovat Hyypänjokilaakso, Susiluola ja Iso-Kakkori.
Reitti kulkee Kauhajoen, Karvian, Isojoen ja Karijoen taajamien kautta.
Reitin suositeltu kulkusuunta on myötäpäivään. Reitti on rengasreitti ja se
kulkee pääasiassa kestopäällystettyjä ja hyväpintaisia sorateitä pitkin. Reitti
on opastettu digitaalisesti Outdooractivesta löytyvän GPX-jäljen avulla.

T W O B I L L I O N Y E A R TO U R S
- P Y Ö R Ä I LY R E I T I S T Ö
TRAVELLER –
PITKÄT RUNKOREITIT

1. Geopark-reitti Etelä-Pohjanmaa
40-230m
174,1km 11:45h 402m 402m
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3. Geopark-reitti Satakunta
172,4 km 11:35 h 274m 274m

84-170m

56%

44%

Kylä- ja järvimaisemat kertovat pyöräilijöille elävästä maaseudusta
idyllisine putiikkeineen ja kahviloineen. Tutustu talonpoikaisrakennuksiin
tai Kyrönkankaantien historiaan.
172 km mittainen pyöräretkeilyreitti Pohjois-Satakunnan hiljaisilla kyläteillä,
erämaisilla metsätaipaleilla ja järvimaisemissa. Kankaanpään torilta alkava
rengasreitti yhdistää alueen palvelut ja nähtävyydet sekä johdattaa seudun
kulttuurihistorian ilmiöiden ja tapahtumien äärelle.
Kankaanpään, Siikaisten, Honkajoen, Karvian ja Jämijärven taajamien
lisäksi reitin varrelta löytyvät seuraavat Geopark-kohteet: Haapakeidas,
Huidankeidas, Lauhanvuoren kansallispuisto, Kauhanevan - Pohjankankaan
kansallispuisto, Häädetjärvi ja Hämeenkangas.
Reitin suositeltu kulkusuunta on myötäpäivään. Reitti on rengasreitti ja se
kulkee pääasiassa kestopäällystettyjä teitä tai hyväpintaisia sorateitä pitkin.
Reitti on opastettu digitaalisesti Outdooractivesta löytyvän GPX-jäljen avulla.
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ENJOYER

1. Hyypäjokilaakson pyöräilyreitti
24,4km 3:00h 139m 89m
100-155m 4% 96%
Pyöräile valtakunnallisesti arvokkaan Hyypänjokilaakson maisema-alueen
halki Katikankanjonin kuruille.

ADVENTURER

2. Kansallispuistojen pyöräilyreitti Kauhajoella
80,6km 8:00h 233m 233m
115-230m 7% 93%
Kaksi kansallispuistoa - monta maisemaa! Geopark-alueen paras soratiereitti
sopii mainiosti myös maastopyöräretkeilyyn.

2. Taiteiden reitti – Kammista Skantziin
37km 2:30h 32m 60m
126-178m 100% 0%
Koe ainutlaatuinen reitti, jonka jokainen kohde on oma tarinansa – oma
maailmansa, jonne voit uppoutua niin pitkäksi aikaa kuin tahdot. Reitin
jokainen kohde on täynnä uniikkia taidetta.

3. Nummijärvi - Kauhaneva -maastopyöräilyreitti
9km 1:00h 11m 13m
165-189m 0% 100%
Helppo maastopyöräilyreitti Nummijärven leirintäalueelta Kauhanevalle.

3. Karijoen kierros
20,8km 1:25h 126m 126m
49-119 m 80% 20%
Karijoen kierroksella kiipeät korkeille vuorille ja laskeudut laaksoon historiaa
huokuviin maalaismaisemiin.

4. Nummijärvi - Katikankanjoni -maastopyöräilyreitti
11,6km 1:30h 18m 38m
146-184m 0% 100%
Helppo maastopyöräilyreitti Nummijärven leirintäalueelta Katikankanjonille.

4. Parkanon kierros
26,6km 1:50h 61m 61m
115-167m 70% 30%
Parkanon kierroksella kuljet torppareiden jäljissä halki entisten
kruununmetsien sekä suo- ja järvimaisemien.

5. Kyrönkankaan museotie
21,4km 2:00h 38m 62m
132-191m 0% 100%
Pyöräile kuninkaiden jäljillä keskiaikaista maantietä läpi humisevan
Pohjankankaan.

5. Kankarinjärven kierros Kihniössä
22,8km 1:30h 53m 53m
130-157m 28% 78%
Löydä läntinen Järvi-Suomi. Idyllisiä kyläteitä ja hiljaisia maaseututeitä
seuraileva reitti Kihniön Kankarinjärven ympäri.

6. Isojoen soratiepyöräilyreitti
93,4km 6:15h 157m 157m
47-155m 2% 98%
Vaativa soratiereitti Lauhanvuoren juurelta Mustansaarenkeitaalle ja takaisin,
kahden jokilaakson kautta.

6. Kankaanpään kierros
30,2km 2:30km 73m 73m
91-139m 93% 7%
Kankaanpään kierros kuljettaa kaupungista kankaille ja munkkikahvilta
lähdevesien ääreen, Geopark-kohteesta toiseen.

7. Pyhäniemi - Käskyvuori -maastopyöräilyreitti
22,4km 3:00h 58m 19m
130-178m 6% 94%
Maastopyöräreitti kuljettaa Pirkanmaan hienoimmalta hiekkarannalta
Käskyvuoren karuille kallioille ja avariin maisemiin.

7. Jämijärven kierros
37,1km 3:00h 50m 50m
101-143m 62% 38%
Koe Satakunnan kauneimmat maalaismaisemat pyörän selästä. Helppo reitti
kulkee Jämijärven ympäri.
8. Siikaisten kierros
54,1km 4:00h 60m 60m
41-80m 35% 65%
Siikaisten kierros kuljettaa pohjoissatakuntalaisiin niittymaisemiin,
metsäteille ja pikkukylien raiteille.

1. Geobike Lauhanvuori
33,7km 6:00h 169m 169m
106-230m 0% 100%
Valloita Lauhanvuori maastopyörällä! Geobike on helppo ja elämyksellinen
maastopyöräilyreitti, joka yhdistää alueen luonnonnähtävyydet ja palvelut.

8. Pirkan ura
53,4km 4:55h 121m 132m
97-178m 0% 100%
Pyöräile halki Hämeenkankaan humisevan harjanteen Suomen vanhimpiin
kuuluvaa laturetkiuraa pitkin.
YHDYSREITIT

1. Lapväärtti - Karijoki 18,8km 1:15h 64m 21m
8-65m 100% 0%
Yhdysreitti Lappväärtistä Karijoelle kulkee Lapväärtinjokivarressa
kulkevaa kestopäällystettyä tietä. Reitti kulkee koko matkan viihtyisissä
maaseutumaisemissa. Jokivarsikylien lisäksi reitin maisemia hallitsee sen
vasemmalla puolen kohoava Pohjanmaan korkein mäki, Pyhävuori.
2. Merikarvia - Siikainen 18,4km 2:00h 41m 6m
15-54m 100% 0%
Yhdysreitti Merikarvialta Siikaisiin on suoraviivainen länsi-itä -suuntainen
reitti, joka kulkee kevyen liikenteen väylää ja kestopäällystettyä tietä pitkin.
Reitin varrella Tuorilassa on 8-tien varressa liikenteen palvelukeskittymä, jossa
muun muassa huoltoasemapalveluja.
3. Honkajoki - Kodesjärvi 10,4km 0:40h 20m 9m
86-106m 13% 87%
Yhdysreitti Karvianjoen latvojen jokilaaksomaisemissa, Honkajoelta Isojoen
Kodesjärvelle. Honkajoki – Kodesjärven yhdysreitti sopii vaihtoehtoiseksi
reitiksi Satakunnan ja Pohjanmaan reittien välillä. Kodesjärveltä yhteys
eteenpäin Isojoen soratiereittiä pitkin.
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09. PATIKOINTIREITIT
HAAPAKEIDAS

JALKAA
TO I S E N
ETEEN

Tutustu erämaiseen Haapakeitaan
soidensuojelualueeseen, joka
lukeutuu eteläisen Suomen
suurimpiin yhtenäisiin suoalueisiin.
8. Haapakeitaan
luontoreitti Siikaisissa
7,4km 2:30h
Sukella Satakunnan suoseutujen
sydämeen. Reitti kuljettaa
Haapakeitaan suoerämaan keskelle
Haapajärven tilalle ja takaisin.

Geoparkin salaisuudet aukeavat parhaiten patikoimalla
sen sydämeen – monimuotoiseen luontoon. Myös
pyöräilyretkiin kannattaa yhdistää patikkaretkeilyä.
Patikointireittien varrelta useita nähtävyyksiä ja
kohteita, joihin pyöräilyreitit eivät yllä. Koe kaikki
vuodenajat Geoparkin poluilla ja luot muistoja,
elät hetkessä, sekä teet sijoituksen tulevaisuuteen
edistämällä hyvinvointiasi ja syventämällä
luontosuhdettasi.

LAUHANVUOREN
KANSALLISPUISTO

Lauhanvuoren kansallispuiston
rengasreiteillä tutustut
kansallispuiston ainutlaatuiseen
luontoon ja vaikuttavimpiin
nähtävyyksiin, kuten Kivijataan.
1. Terassikierros
8,9km 3:00h
Kulje muinaisen saaren rannoilla,
vaella avaran mäntymetsän halki
kirkasvetisen järven rantaan ja nouse
länsirannikon korkeimmalle huipulle.
2. Pirunkierros
4,6km 1:30h
Kulje poikki suuren pirunpellon,
avarille mäntykankaille ja suon
laitaan. Löydätkö muinaisen
maanjäristyksen jäljet?

KAUHANEVANPOHJANKANKAAN
KANSALLISPUISTO

Kauhanevan-Pohjankankaan
kansallispuiston rengasreitit vievät
sinut vaikuttavaan erämaiseen
suoluontoon ja mystiseen
kuusikkokuruun.
3. Kauhalammin kierros
2,8km 1:00h
Tutustu keidassoiden ihmeelliseen
maailmaan helpolla pitkospuureitillä.
Matkan varrella voit kiivetä
näkötorniin tai pulahtaa uimaan
Kauhalampeen.
4. Katikankierros
2,2km 1:30h
Lakeuksien kätketty luontohelmi,
jossa jyrkkäpiirteisen kurun pohjalla
virtaavat purot mutkittelevat
hämyisen kuusimetsän siimeksessä.

9. Mustansaarenkeitaan esteetön
luontopolku Isojoella
1,1km 0:30h
Koe Etelä-Pohjanmaan eteläisimmän
suursuon huikaisevat maisemat
ja nauti luonnosta esteettömässä
luontotornissa.

ALKKIA

Patikoi Alkkianvuorella
jyrkkäpiirteisessä metsäluonnossa
ja Neva-Lylyllä perheen kanssa
pitkospuupolulla. Tutustu kylän
vaiheikkaaseen historiaan
kulttuuriympäristöreitillä.
12. Alkkianvuoren
luontopolku Parkanossa
4,2km 1:30h
Alkkianvuoren luontopolku
johdattaa kulkijan pirkanmaalaisen
metsäluonnon, kalliomaiden ja
suomaisemien äärelle.
13. Neva-Lylyn kierros Karviassa
1,7km 0:30km
Helppo ja perheystävällinen pitkospuureitti Neva-Lylyn suojärven ympäri.

KIHNIÖ

Kulje esteetöntä reittiä pitkin
komean Käskyvuoren huipulle ja
tutustu Aitonevan turvemuseon
ympäristöpolulla turveteollisuuden
jälkeiseen maiseman kehitykseen.
17. Käskyvuoren
esteetön luontoreitti
1,2km 0:30h
Nouse Pirkanmaan pohjoisreunalla
kohoavalle Käskyvuorelle ihailemaan
maan avaruutta.
18. Aitonevan ympäristöpolku
1,2km 0:30h
Tutustu turvetuotannon jälkeiseen
maiseman kehitykseen Aitonevan
ympäristöpolulla.

KARIJOKI
HÄMEENKANGAS

Hämeenkankaan upean
harjualueen reitit johdattavat sinut
hienoille luonnonnähtävyyksille,
kuten lumoaville lähteille.
5. Harjuluontopolku
4,9km 1:30h
Kiipeä Hämeenkankaan
korkeimmalle harjanteelle, nauti
avarista mäntykankaista ja jääkauden
muovaamasta maisemasta.
6. Lähteiden polku
0,5km 0:20h
Helppokulkuinen reitti kuljettaa
Hämeenkankaan taianomaisten
lähteiden äärelle. Uhrilähde ja
Kylmänmyllynlähde ovat Suomen
hienoimmat allikkolähteet.
7. Vaarinnevankeitaan polku
2,7km 1:00h
Vaarinnevankeitaan polku on
helppo ja perheystävällinen reitti
Jämijärvellä. Reitillä on pitkospuita ja
taukopaikka.

10. Huidankeitaan polku
Honkajoella
1,7km 0:40h
Kulje polkua Satakunnan
hienoimman keidassuon,
Huidankeitaan laitaan ja kiipeä
torniin ihailemaan huikaisevan
kaunista suomaisemaa.

HYYPÄNJOKILAAKSO

Nauti Hyypänjokilaakson
arvokkaista ja elävistä maalaismaisemista jylhän murroslaakson
sorateillä ja poluilla patikoiden.
11. Useita reittivaihtoehtoja.

KAIDATVEDET

Kaitojenvetten komeissa
järvenrantamaisemissa kulkevilla
reiteillä tutustut alueen kiehtoviin
nähtävyyksiin. Lapset viihtyvät
Kustaa-hirven luontopolulla.
14. Käpykintukan
luontopolku Parkanossa
6,5km 2:00h
Patikoi ikiaikaisen kulkureitin
hienoissa järvimaisemissa Parkanon
Kaidoillavesillä.
15. Paroonin taival
30,6 km 7:30 h
Kulje Paroonin mailla, Gustav Wrede
af Elimän jalanjäljissä Parkanon
asemalta kauniin Aurejärven äärelle
ja Seitsemisen kansallispuistoon.
16. Kustaa-hirven lasten
luontopolku Parkanossa
1,9km 0:30h
Kustaa-hirven luontopolku on
toiminnallinen lasten luontopolku,
joka kulkee Parkanon Metsämuseon
lähimaastossa.

Karijoen reitit johdattelevat sinut
laakeista maisemista kohoaville
vuorille ja alueen kiehtovan
historian pariin.
19. Susiluolan polku
0,9km 0:30h
Kulje polkua kiehtovan Susiluolan
ääreen, jatka Susivuoren laelle
ja kiipeä näkötorniin ihailemaan
rannikon hienoja maisemia.
20. Iso-Kakkorin reitti
4km 1:30h
Kiipeä kivimiesten jäljissä EteläPohjanmaan hienoimpiin kuuluvalle
näköalapaikalle Iso-Kakkorille.
21. Muinaisvuorten reitistö
10,7 km 2:40 h
Muinaisvuorten reitistö on
monipuolinen ulkoilureitistö, joka
yhdistää Karijoen luontonähtävyydet
ja Parran matkailukeskuksen Teuvalla.

Esteettömät reitit
seuraavalla sivulla
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E S T E E T T Ö M Ä T PAT I KO I N T I R E I T I T
1. Terassikierros
Spitaalijärvelle kulkee
pysäköintialueelta n. 0,5 km mittainen
esteetön reittiosuus. Spitaalijärvellä
on pyörätuolilla liikkuville soveltuva
keittokatos ja esteetön kuivakäymälä.

3. Kauhalammin kierros
Salomaan taukopaikalta kulkee
n. 1,5 km mittainen reittiosuus
katselutasanteelle Kauhalammin
rannalle. Avustajaa suositellaan.
Salomaan tulentekopaikalla on
esteetön taukokatos, P-paikalla
esteetön kuivakäymälä.
5. Harjuluontopolku
Niiniharjulla on lyhyt esteetön
reittiosuus, johon tarvitaan avustajan
apua, sekä esteetön taukokatos ja
kuivakäymälä.

6. Lähteiden polku
Vaativa esteetön reitti, jolla tarvitaan
avustajan apua.
9. Mustansaarenkeitaan
esteetön luontopolku
Mustansaarenkeitaan reitin voi
kiertää pyörätuolilla avustajan
kanssa. Luontopolku on tasainen,
mutta paikoin rehevän kasvillisuuden
kaventama. Ojia ylittävissä pienissä
silloissa on matala kynnys. Suoosuuden leveää polkusiltaa voi kulkea
pyörätuolilla. Myös luontotorni on
esteetön.
17. Käskyvuoren
esteetön luontoreitti
1,2 km mittainen esteetön reitti
on pohjustettu tasaiseksi ja osuus
Käskyvuoren laella on rakennettu
lankkupoluksi tulistelutuvalle asti.

K U LT T U U R I PERINNÖN
JÄLJILLÄ
Geoparkin kulttuurikohteet kertovat alueen ihmisten ja luonnon yhteisestä
historiasta ja nykyisestä, joskus vähän omintakeisestakin elämänmenosta.

MONIPUOLISET MUSEOT
Geopark-alueella on eletty soista ja
metsistä. Aitonevan turvemuseo
ja Parkanon metsämuseo kertovat
tarinaa soihin ja metsiin liittyvien
elinkeinojen kehittymisestä. Myös
kotiseutumuseoiden kokoelmiin
tutustumalla koet häivähdyksiä
alueen menneestä elämänmenosta.
Susiluolan opastuskeskus valottaa
Susiluolan arvoitusta jopa 120 000
vuoden takaa. Tutustu myös
Kauhajoen Eduskuntamuseoon,
Kankaanpään kaupunginmuseoon ja
muihin mielenkiintoisiin museoihin.
AINUTLAATUISTA
ARKKITEHTUURIA
Siikaisten talonpoikaistilojen
koristeelliset lasikuistit, HämesHavusen umpipihakokonaisuus ja
monet muut vanhat arkkitehtoniset
aarteet kertovat Geoparkin
asukkaiden tarinaa. Myös
maamerkkeinä kyläkeskuksista
kohoavat kirkot puistomaisine
ympäristöineen ovat osa Geoparkin
arvokasta kulttuurihistoriaa.

Kankaanpää, jonka keskipiste on
eläväinen ja perinteikäs tori, on
tunnettu omaleimaisesta modernista
punatiiliarkkitehtuuristaan. Tutustu
myös Niinisalon varuskunnan
arvokkaaseen 1930-luvun
funktionalismia edustavaan
arkkitehtuuriin sotilaskodin
legendaaristen munkkikahvien
äärellä.
TAIDETTA TOREILLA JA
TEIDEN VARSILLA
Kankaanpäätä on tituleerattu
Suomen taidepääkaupungiksi.
Kankaanpään Taidekehään kuuluu
yli sata teosta, jotka on sijoitettu
kaupunkimiljööseen pysyvästi.
Geopark-alueen asukkaiden
luovuutta voit ihmetellä Taiteiden
reitillä Kammista Skantziin.
Matkailutien käyntikohteissa ja
teiden varsilla on esillä uniikkia
ja yksityiskohtaista ITE-taidetta.
Kesäaikaan ITE-teokset valloittavat
myös Parkanon kaupungin keskustan.
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10. KNOPPITIETOA
MUISTIINPANOJA

TIESITKÖ ETTÄ...
PAKETTIMATKAILU ON ALKANUT KIHNIÖSTÄ

LAUHANVUORI OLIKIN SAARI

Kalevi Keihänen oli kihniöläinen matkatoimistoyrittäjä,
seruamatkailun uranuurtaja ja värikäs persoona, joka
vuonna 1965 perusti legendaarisen Keihäsmatkat Oy:n,
joka vakiinnutti paikkansa Suomen historiankirjoissa
kuljettamalla suomalaisia edullisesti etelän
lomakohteisiin.

Lauhanvuori oli läntisin saari jääkauden jälkeisessä
Ancylusjärvessä, joka oli nykyistä Itämerta edeltänyt
järvivaihe n. 8 900 – 7 200 eaa. Kun jäätiköt sulivat
Fennoskandian pohjoisosista sekä Pohjois-Amerikasta,
Atlantin pinta nousi ja Ancylusjärven laskujoen paikalle
syntyivät nykyiset Tanskan salmet. Ancylusjärvivaiheen
ajalta löytyvät myös ensimmäiset merkit
ihmisasutuksesta Suomessa.

SUOMEN HIRVIKANTA PELASTETTIIN PARKANOSSA
Hirvi oli noin sata vuotta sitten Suomessa sukupuuton
partaalla liiallisen metsästyksen vuoksi. 1920-luvun
alussa jäljellä oli enää vain pari sataa yksilöä. Parkanon
metsänhoitoalueella metsänhoitaja onnistui säilyttämään
kuusi hirveä käsittävän lauman ja 1924 Petsamoa
lukuunottamatta hirvi rauhoitettiin Suomessa
kymmeneksi vuodeksi.
ALUETTA HALKOO KESKIAIKAINEN TIE
Kyrönkankaan suvitie mainitaan asiakirjoissa
ensimmäisen kerran 1459, raivattuna tienä
Hämeenkankaan tie jo 1556. Tietä levennettiin ja
parannettiin ratsu- ja postitieksi ja se toimikin 1645-1675
postitienä Turusta pohjoiseen. Posti siirtyi rantatielle
1670-luvulla uusien rannikkokaupunkien painostuksesta.

GEOPARKIN SUOLUONTO ON AINUTLAATUISTA
Alueen suoluonto on ainutlaatuista ja siitä pääsee
nauttimaan geokohteissa ja opastetuilla reiteillä. Suo
elää ja hengittää, ja sen kerroksiin kätkeytyy kiehtovaa
tarinaa. Suo on myös tarjonnut elantoa ihmisille ja ollut
osa historiaamme. Geoparkissa saa ihailla Etelä-Suomen
suurimpia ja erämaisimpia suoalueita, joiden äärelle
pääsee paikka paikoin jopa esteettömiä polkuja ja
helppoja pitkospuureittejä pitkin.
METSÄPEURAT PALAUTETAAN
LAUHANVUOREN LUONTOON
Metsäpeurojen palautusta varten Lauhanvuoren
kansallispuiston laitamille on rakennettu totutustarha,
josta metsäpeuroja on vapautettu luontoon.. Metsäpeura
on Suomen luonnon alkuperäislajistoa, joka hävisi
metsistämme noin sata vuotta sitten. Karjalassa laji
kuitenkin säilyi ja nyt Metsähallituksen MetsäpeuraLIFEhankkeen avulla siirtoistutukset ovat käynnissä
Lauhanvuoren alueella.
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Two Billion Year Tours -pyöräilyreitit

KURIKKA

T W O B I L L I O N Y E A R TO U R S -

Traveller - Pitkät runkoreitit
1 Geopark-reitti Etelä-Pohjanmaa
2 Geopark-reitti Pirkanmaa
3 Geopark-reitti Satakunta

VAAS
A

AN

P Y Ö R Ä I LY R E I T I T

NÄRPIÖ

Enjoyer - Lyhyemmät paikallisreitit
T R AV E L L Epyöräilyreitti
R
1 Hyypänjokilaakson
2 Taiteiden reitti Kammista Skantziin
Pitkätkierros
runkoreitit
3 Karijoen
4 Parkanon kierros
1 Geopark-reitti Etelä-Pohjanmaa 174 km
5 Kankarinjärven kierros
6 Kankaanpään
kierros Pirkanmaa 136 km
2 Geopark-reitti
7 Jämijärven kierros
3
Geopark-reitti
Satakunta 172 km
8 Siikaisten kierros

TEUVA

67

SEINÄ
E
JOELL

1

KAUHAJOKI
KASKINEN

/
VT 8
E8

20

Hyypänjokilaakson
maisema-alue

KARIJOKI

3
2
/
VT 3

21

KRISTIINANKAUPUNKI

Nummijärvi

11

2

3

E 12

1

4

17

Lapväärtti -Karijoki

4
Lauhanvuoren
kansallispuisto

Kauhanevan- 5
Pohjankankaan
kansallispuisto

Karvianjärvi

13

3

1

5

KIHNIÖ

18

1

7

12

ISOJOKI

KARVIA

2

Kankarinjärvi

Maasto- ja soratiepyöräilyreitit
1

Geobike Lauhanvuori 34 km

2

Kansallispuistojen pyöräilyreitti 81 km

3

Nummijärvi - Kauhaneva
-maastopyöräilyreitti 9 km

Adventurer - Maasto- ja soratiepyöräilyreitit
E N JLauhanvuori
OY E R
1 Geobike
2 Kansallispuistojen pyöräilyreitti
Lyhyemmät
paikallisreitit
3 Nummijärvi
- Kauhaneva
-maastopyöräilyreitti
4 Nummijärvi - Katikankanjoni -maastopyöräilyreitti
1 Hyypänjokilaakson
pyöräilyreitti 24 km
5 Kyrönkankaan
museotie

4

Nummijärvi - Katikankanjoni
-maastopyöräilyreitti 12 km

5

Kyrönkankaan museotie 21 km

6

Isojoen soratiepyöräilyreitti 93 km

6 Isojoen soratiepyöräilyreitti
2 Taiteiden reitti Kammista
7 Pyhäniemi - Käskyvuori -maastopyöräilyreitti
Skantziin 37 km
8 Pirkan ura
3 Karijoen kierros 21 km
Yhdysreitit
4
Parkanon
1 Lapväärtti
- Karijokikierros 27 km
2 Merikarvia
- Siikainen
5 Kankarinjärven
kierros 23 km
3 Honkajoki - Kodesjärvi
6 Kankaanpään kierros 30 km

7

Pyhäniemi - Käskyvuori
maastopyöräilyreitti 22 km

8

Pirkan ura 54 km

Kuivasjärvi

EuroVelo 10

Linnanjärvi

44
VT 8

Parkanon rautatieasema

/ E8

14
Haapakeitaan
soidensuojelualue

PARKANO

3

Järvien reitit Aure

4

8

/ E1

2

23

8

Hyypänjokilaakso
3 Kauhalammin kierros 2,8 km 1:00 h
11 Hyypänjokilaakson patikointireitit
4 Katikankierros 2,2 km 1:30 h

VT 3

2 Merikarvia - Siikainen

Selkämeri
Venesjärvi

8
Traveller - Pitkät runkoreitit

IIN
POR

JÄMIJÄRVI
Jämijärvi

6

Sorapäällyste

5
Hämeenkangas

Pyöräilyreitin lähtöpiste
Patikointireitin lähtöpiste
POMARKKU

7
Vihteljärven
maisema-alue

6

Järvien reitit Kyrö
IKAALINEN
Kyrösjärvi

E
TAMP

Geopark-alue

Alkkia
Hämeenkangas
12 Alkkianvuoren
luontopolut
13 Neva-Lylyn kierros
5 Harjuluontopolku 4,9 km 1:30 h

7

KANKAANPÄÄ

3

Hämeenkangas
5 Harjuluontopolku
Lauhanvuoren kansallispuisto
6 Lähteiden polku
7 Vaarinnevankeitaan
luontopolku
1 Terassikierros
8,9 km 3:00 h

2 Pirun kierros 4,6 km 1:30 h
Haapakeidas
8 Haapakeitaan luontoreitti
Kauhanevan-Pohjankankaan
9 Mustansaarenkeitaan
esteetön luontopolku
kansallispuisto
10 Huidankeitaan
polku

Siikaisjärvi

SIIKAINEN

1

Lapväärtti - Karijoki 19 km

2

Merikarvia - Siikainen 18 km

3

Honkajoki - Kodesjärvi 10 km

PAT I KO I N T I R E I T I T

2
15
Aurejärvi

10

Y H DY S R E I T I T

Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto
3 Kauhalammin kierros
4 Katikankierros

16

9

Patikointireitit
7 Jämijärven kierros 37 km
Lauhanvuoren
kansallispuisto
8 Siikaisten
kierros 54 km
1 Terassikierros
2 Pirun kierros

Nerkoonjärvi

6

MERIKARVIA

A DV E N T U R E R

1

19

Pohjanlahti

31

Kaidatvedet
6 Lähteiden polku 0,5 km 0:20 h
14 Käpykintukka
7 Vaarinnevankeitaan
15 Paroonin
taival
luontopolku
2,7 km 1:00 h
16 Kustaa-hirven
luontopolku

Haapakeidas

E
REELL

44

HÄMEENKYRÖ
Järvien reitit Maisematie

Kihniö
17 Käskyvuoren esteetön luontoreitti
8 Haapakeitaan luontoreitti 7,4 km 2:30 h
18 Aitonevan ympäristöpolku
9 Mustansaarenkeitaan esteetön
Karijoki luontopolku 1,1 km 0:30 h
19 Susiluolan polku
10 Huidankeitaan
polku 1,7 km 0:40 h
20 Iso-Kakkorin
reitti
21 Muinaisvuorten reitistö

Hyypänjokilaakso

Karhijärvi
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Hyypänjokilaakson patikointireitit
Eripituisia reittivaihtoehtoja

Alkkia
12

Alkkianvuoren luontopolut 4,2 km 1:30h

13

Neva-Lylyn kierros 1,7 km 0:30 h

Kaidatvedet
14

Käpykintukka 6,5 km 2:00 h

15

Paroonin taival 30,6 km 7:30 h

16

Kustaa-hirven luontopolku 1,9 km 0:30 h

Kihniö
17

Käskyvuoren esteetön luontoreitti
1,2 km 0:30 h

18

Aitonevan ympäristöpolku
1,2 km 0:30 h

Karijoki
19

Susiluolan polku 0,9 km 0:30 h

20 Iso-Kakkorin reitti 4,0 km 1:30 h
21

Muinaisvuorten reitistö 10,7 km 2:40 h

KO R V E S TA
K E I TA A L L E
Ota haltuun kaksi miljardia vuotta Suomen historiaa
parhaalla mahdollisella tavalla – polkemalla sen läpi.
Tutustu maisemiin jo etukäteen, ja katso uusimmat
pyöräilyvideot sivuiltamme.
lhgeopark.fi

V U O R I S TO S TA
SUOMAAKSI

VINKKI!
lhgeopark.johku.com
Osta elämyksiä
Geoparkin verkkokaupasta

lhgeopark.fi
facebook.com/lauhanvuoriregion
instagram.com/lauhanvuoriregion
twitter.com/suogeopark

Koe erämaisten soiden rauha
ja mystiikka, löydä muinaisten
geologisten tapahtumien jäljet.
Kaksi kansallispuistoa ja muut
upeat kohteet esittelevät Geoparkin
ainutlaatuista luontoa ja geologista
tarinaa. Muinaiset vuoret ovat kahden
miljardin vuoden aikana muuttuneet
laakeaksi, suovaltaiseksi maisemaksi.
Tutustu Geoparkiin monipuolisilla
pyöräily- ja patikointireiteillä.

