Lauhanvuoren
kansallispuisto

• 59 km2
• Perustettu: 1982
• Sijainti: Kauhajoki,
Isojoki, Kankaanpää

Metsähallitus,
alueen hoitaja

• Asiakaspalvelu ma–pe klo 9–15:
puh. 0206 39 5270,
sisasuomi@metsa.fi
• Lauhantuvan varaukset: Lauhatuotanto oy, kauppatori.lauha.fi
• luontoon.fi/lauhavuori
• lhgeopark.fi, lauhanvuoriregion.fi
• facebook.com/
lauhanvuorikauhaneva

Kansallispuisto

Lauhanvuori
Helppokulkuisessa maastossa on
oma reitti pyöräilijöille. Spitaali
järvi on oivallinen taukopaikka
isollekin ryhmälle.

Lauhanvuoren huipulta avau
tuu huikea maisema laakean
Pohjanmaan metsiin ja merelle saakka. Laen rehevä
kuusikko vaihtuu vuoren
rinteillä avariksi mäntykan
kaiksi. Jääkaudesta muistuttavat laajat pirunpellot ja
muinaiset rantavallit. Tule
myös talvella, ladut pidetään
hyvässä kunnossa. Oletko jo
tutustunut Lauhanvuoren
metsäpeuroihin?

Patikoimaan ja
maastopyöräilemään

Kansallispuiston kattava reitti
verkosto sopii päiväretkeilyyn ja
yli yön kestäviin retkiin. Lauhan
vuoren reiteillä tutustut laen
loivasti polveileviin muinaisiin
rantavalleihin sekä monipuoli
siin soihin ja kangasmetsiin.

Muinaisen saaren
maisemat

Noin 600 miljoonaa vuotta sitten
Lauhanvuoren hiekasta kiteytyi
harvinaista hiekkakiveä, jota meri
ja maanjäristykset muokkasivat.
Hiekkakiveä voit nähdä Kivija
dalla, Lauhanvuoren suurimmalla
pirunpellolla. Lauhanvuoren
huippu paljastui jääkauden jäl
keen saareksi, kauas silloisesta
sisämaassa sijainneesta ranni
kosta. Aallokko huuhtoi rinteiden
maaperän karuksi hietikoksi.
Lauhanvuoren rinteiden suo
alueiden lajisto on monipuolinen
pohjavesivaikutteisten lähteiden
ja tihkupintojen ansiosta.

Kulttuuriperintö

Yli sata vuotta sitten Lauhan
vuori oli seudun myllynkiviteolli
suuden keskus. Lauhanvuorella

hakattiin myös metsää ja poltet
tiin tervaa. Lakiosan muheva
maaperä sopi hyvin perunan
viljelyyn, eikä halla ylettänyt
tuhoamaan satoa. Keskikesän
juhlia vietettiin puuttomalla
laella sijainneen tornin juurella.

Palvelut

Lauhanvuoren kansallispuistossa
on useita levähdys- ja tauko
paikkoja. Lauhantuvan pihapii
rissä on parilaavu, Spitaalijärvellä
on suurikokoinen keittokatos,
Leikkistenkankaalla on laavu ja
Kärkikeitaalla päivätupa. Lisäksi
alueelta löytyy perinteisiä nuotio
paikkoja. Kansallispuiston yhteis
työyritykset tarjoavat muun
muassa opastus- ja majoitus
palveluja: www.luontoon.fi/
lauhanvuori/palvelut/
yhteistyotahot.

Retkeilyä luontoa suojellen
• Liikkuminen sallittua jalan,
hiihtäen, polkupyörällä, soutaen
ja meloen rajoitusosia lukuun
ottamatta, katso kartta.
• Ratsastus on sallittua teillä.
• Leiriytyminen on sallittua Spitaali
järven itärannan ja Kaivolammin
telttailualueilla. Spitaalijärven
pysäköintialueen matkailuauto
paikoilla yöpyminen on rajoitettu
kolmeen peräkkäiseen vuoro
kauteen.
• Tulenteko on sallittu vain merki
tyillä tulentekopaikoilla. Metsä
palovaroituksen aikana tulenteko
on kielletty lukuun ottamatta
Spitaalijärven keittokatoksen,
Lauhantuvan ja Kärkikeitaan
päivätuvan hormillisia tulisijoja.
• Retkeile roskattomasti. Viethän
roskat mukanasi pois maastosta.
• Kalastus on kielletty kansallis
puiston alueella.
• Voit poimia marjoja ja hyöty
sieniä, mutta et kiviä tai kasveja.
Annathan luonnoneläinten olla
rauhassa.
• Huomioi, että käymälöissä ei ole
wc-paperia.
• Lemmikkieläimet
on pidettävä
kytkettyinä.

Ohjeet ja säännöt

luontoon.fi/lauhanvuori/
ohjeetjasaannot

Retkietiketti

luontoon.fi/retkietiketti

Hätänumero 112

Tiedä mistä soitat – kännykkä ei
kuulu kaikkialla puistossa!
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Kansallispuisto - Nationalpark - National Park

Lauhanvuori
Kansallispuisto - Nationalpark National Park
Rajoitusosa - Begränsad del Restricted area

Kauhajoki
Merarämäkkä
Kauhajoki

Iso Tiiliharju

Suo - Myr - Wetland

Säärenjärvi
66

Opastustaulu - Informationstavla Information board

1

Navettakangas

Pysäköinti - Parkering - Parking
Tulentekopaikka - Eldplats - Campfire site
Keittokatos - Kokskjul - Cooking shelter
Puolikota (ei yöpymiseen) - Halvkåta (ej
övernattning) - Campfire shelter (day-use)

Liikkuminen kielletty
Tillträde förbjudet
Moving forbidden
15.4.–31.7.

Telttailupaikka - Tältningsområde - Tent site
Laavu - Skärmskydd - Lean-to shelter
Ruokailupöytä (ei tulentekoa) Picnic bord - Picnic site

Likolammit

Majaletto

Päivätupa - Raststuga - Day trip hut

Pohjois-Lauha

Vuokratupa - Hyresstuga - Rental cabin
Matkailuajoneuvopysäköinti - Parkering för
husvagn - RV parking
Lähde/kaivo - Källa/Brunn - Spring/Well
Näkötorni - Utsiktstorn - Observation tower
Luonnonnähtävyys - Naturobject Natural feature of interest
Esteetön kuivakäymälä - Tillgänglig
torrtoalett - Accessible dry toilet
Kuivakäymälä - Torrtoalett - Dry toilet
Esteettömät palvelut - Tillgänglig Accessible
Esteetön reitti - Tillgänglig led - Accessible trail

Kärkikeidas

Kaivolammi

Metsäpeura-aitaus
Skogsvildrensstängslet
Wild Forest Reindeer enclosure
Ahvenlammi

Huhtakorvenkivijata

Kärkikeidas

Lauha

Kaivolammi

Huhtakorpi
Lähde KällaSpring

TERASSIKIERROS
8,7 km

Ratsastusreitti - Terrängridled - Riding trail

RANTAPOLKU
2,3 km

Lauhanvuori

Polku - Stig - Trail
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Korsukangas

TERASSIKIERROS 8,7 km
- vandringsled - hiking trail

GEOBIKE (MTB) 8 km
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- maastopyöräilyreitti
- terrängcykelled - mountain biking trail
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GEOBIKE (MTB) 16 km

- maastopyöräilyreitti
- terrängcykelled - mountain biking trail

Geobike-yhdysreitti

Lylyluomankeidas

- förbindelseled - connecting route
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