Kauhalammin kierros, Karvia | n. 5 km
Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto tarjoaa ainutlaatuisia
luontoelämyksiä Pohjois-Satakunnassa. Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan, Karvian ja Kauhajoen alueille levittäytyvä kansallispuisto
koostuu laajoista suoalueista, kauniista vesistöistä ja satumaisista
havumetsistä. Kauhalammin kierroksen rikas ja vaikuttava luonto
tarjoaa mahdollisuuden rentoutumiseen ja täydelliseen arjesta irrottautumiseen. Reitti soveltuu mainiosti lintujen tarkkailuun.
Vaativuus: Helppo
Soveltuvuus: päiväretkeilijöille, lapsiperheille
Kesto: n. 3 tuntia
Reittimerkinnät: Reitti on kiertoreitti. Reitti on merkitty
seuraavalla sivulla olevaan karttaan rasteilla (pitkospuut) ja katkoviivoilla (polut/tiet).

Reittikuvaus
Salomaan pysäköintialueelta reitti kulkee metsäpolkua
pitkin nuotiopaikalle. Reitti jatkuu pitkospuilla avaran
Kauhanevan suoalueen poikki. Vähitellen maisema
muuttuu rehevämmäksi ja vesistöisemmäksi. Vesistöjen
varrelta upeista maisemista löytyy kaksi levähdyspaikkaa, joissa on myös uintimahdollisuus. Loppureitti kulkee metsäisemmällä alueella, jossa pitkospuiden sijasta
kävellään metsäpoluilla sekä Kyrönkankaan kesätiellä.
Reitiltä voi halutessaan poiketa pienen matkan päässä
Nummikankaalla sijaitsevaan luontotorniin. Reitti on
mahdollista kulkea myös päinvastaiseen suuntaan.

Hyvä tietää
Alueen linnusto on monipuolinen, joten se soveltuu
loistavasti lintujen tarkkailijoille. Reitin varrella voi
nähdä muun muassa kurkia ja laulujoutsenia. Suolla
kulkiessa saattaa tavata myös kaakkureita, kuikkia,
kapustarintoja ja punajalkavikloja. Lintujen tarkkailun
lisäksi Kauhalammilla voi halutessaan myös mato-onkia.
Reitti on helppokulkuinen, mutta kapeiden pitkospuiden vuoksi ei kuitenkaan täysin esteetön. Reitin alussa
Salomaalla on nuotiopaikka, jonka läheisyydestä löytyy
vapaasti käytettävissä oleva ekokäymälä. Nuotiopaikalta
löytyy myös vesipiste, jonka vesi kuitenkin suositellaan

Nähtävyydet
• Kauhalammi (lampi)
• Kyrönkankaan keskiaikainen tie
• Kauhanevan suo ja linnusto

keitettäväksi ennen juomista. Lisäksi nuotiopaikalle on
varattu polttopuita retkeilijöiden käyttöön. Loppukesästä
alueella voi nauttia luonnon antimista marjastamalla tai
sienestämällä.

Vaativuus
Suurin osa reitistä kulkee helppokulkuisia, mutta kapeita
pitkospuita pitkin. Loppumatka kuljetaan metsäpoluilla,
jotka ovat osittain juurakkoisia ja hieman kivikkoisia.
Pääosin reitti on kuitenkin helppokulkuinen ja polut
leveähköjä.

Reitin alkuun
Julkisilla: Tampereelta ja Porista on linja-autoyhteydet
reitin eteläiseen lähtöpisteeseen, Karviaan. Karviasta
on matkaa Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuiston
Salomaan pysäköintialueelle 11 km (Kyrönkankaantie
357, Karvia).
Autolla etelästä: Kun saavutaan Valtatietä 3 (Tampere Vaasa) Parkanoon, ajetaan länteen tietä nro 274 Karvian
suuntaan. Karviaan päästyä seurataan kansallispuiston
opastekylttejä Salomaan pysäköintialueelle (Kyrönkankaatie, Karvia).
Autolla pohjoisesta: Kun saavutaan valtatieltä 3 (Tampere - Vaasa) Kurikkaan, seurataan Kauhajoen opasteita
tielle nro 67. Tieltä nro 67 käännytään vasemmalle tielle
nro 44, edelleen Kauhajoen suuntaan. Tieltä nro 44 jatketaan Karvian suuntaan. Tieltä nro 6700 Nummijärveltä
seurataan kansallispuiston opastekylttejä Kyrönkankaan
kesätietä pitkin Nummikankaan pysäköintialueelle (5
km).

Kartat ja oppaat
Karttoja voi ostaa Karttakeskuksesta, Maanmittaustoimistoista ja hyvin varustetuista kirjakaupoista. Metsäkartan
voi ostaa Luontoon.fi-verkkokaupasta.

Linkit

www.satakunta.fi
www.luontoon.fi/kauhaneva-pohjankangas
www.karvianmatkailu.fi
www.willikarvia.fi

Lauhansarven luontomatkailukeskus
Opastetut retket ja ohjelmapalvelut.
Lauhansarvi
Lauhanvuorentie 490 Isojoki
Puh. 040 825 8751
www.lauha.fi
Telttailu on sallittu Kauhalammin eteläpuolisella Salomaan telttailualueella.

Majoitus ja muut palvelut
Loma RA-Iso
Hietaluomantie 272
39930 Karvia
Puh. 040 568 2768
www.lomaraiso.com
Nummijärvi Camping
Nummijärventie 591, 61910 Nummijärvi
Puh. 045 2670270
http://nummijarvicampng.suntuubi.com/
Hotelli Kauhajoen Krouvi
Topeeka 30, 61800 Kauhajoki
Puh. 06 2311 644
www.krouvi.fi
Kantorannan lomatuvat
Kantovirrantie 22
61800 Kauhajoki
Puh. 06 233 5135
www.kantoranta.com

Kansallispuiston asiakaspalvelu (tunnin ajomatkan päässä):
Seitsemisen luontokeskus, puh. 020 639 5270, seitseminen(at)metsa.fi.
Hiking Travel Hit Ky (www.hikingtravelhit.fi)
Hyvän mielen retkiä.
Karvian matkailuyhdistys ry (www.karvianmatkailu.fi)
Matkailuopastuspalvelut kansallispuiston läheisyydessä.
Kuvalahjat (www.kuvalahjat.fi) Luontokuvausretket,
kuvallisia lahjatuotteita.
Taikapolku (www.taikapolku.fi) Luonto-opastus, retkeily- ja ohjelmapalvelut.

Kartta: Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan
aineistoa 11/2015.
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