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Katikankanjoni 2 km | Kauhajoki 
 

 
 

Katikankanjonin polku johdattaa kulkijan mystiseen kuusikkoku-
ruun, jonka virtaava vesi on synnyttänyt. 9000 vuoden aikana pu-
rot ovat kovertaneet tiensä halki hiekkakankaan ja kuljettaneet 
mukanaan valtavia määriä maa-ainesta. Nyt paikalla on 20 met-
riä syvä uomasto, jonka seinämät ovat poikkeuksellisen jyrkkiä. 
 

REITIN ALKUUN 

Saapuminen autolla 

Katikankanjoniin on opastus Karvian ja Kauhajoen suunnista. 

Kansallispuistoon ajetaan Kauhajoki-Honkajoki -tietä (tie nro 

44) pitkin tai Karviasta Aunesluomantietä (tie nro 274). 

Saapuminen julkisilla kulkuneuvoilla 

Reitin lähtöpiste on vaikeasti saavutettavissa julkisilla kulku-

neuvoilla. 

 

Reitin lähtöpiste: 

Katikankanjoni, pysäköintialue 

Kiviluomantie 461, 61950 Juonikylä (Kauhajoki) 

Pysäköintipaikalle on viitoitus. 

(WGS84) N62° 14.3616' E 22° 19.4232' 

 

REITTIKUVAUS 

2,0 km mittainen reitti kulkee Katikankanjonin rinteillä ja pu-

rolaakson pohjalla. Reitin pohjaa on tasoitettu, mutta reitillä 

on muutama hyvin jyrkkä rinne. Rinteissä ei ole portaita vaan 

tukea antava köysi.  

Reitti kulkee kuivassa kangasmaastossa, ja muutaman kos-

tean kohdan yli vievät pitkospuut. Reitti ylittää Katikan-

luoman tukevia siltoja pitkin. 

VAATIVUUS: Vaativa 

REITTITYYPPI: Ympyräreitti 

SOVELTUVUUS: Reitti sopii päiväretkikohteeksi kaikille hy-

väkuntoisille liikkujille. 

KESTO: noin 2 h taukoineen 

REITTIMERKINNÄT: Reitti on viitoitettu. Reittiura maas-

tossa on selkeä. 

 

 

Kuva: Terttu Hermansson 

Reitti on viitoitettu. Reitillä on laavu näköalapaikalla. Laavulle 

voi oikaista suoraan parkkipaikalta tietä pitkin (n. 300 m). 

VAATIVUUS 

Lyhyehkö, mutta maisemaltaan yllättävä ja fyysisesti vaativa 

reitti sopii päiväretkikohteeksi kaikille hyväkuntoisille liikku-

jille. Paikoin esiin tulleet puunjuuret hidastavat liikkumista, 

muutoin reitti kulkee tasaisilla urilla. 

Sade- tai pakkaskelillä reitti voi olla liukas ja jyrkimmät rinteet 

haasteellisia. Liukkaalla kelillä voi valita vaihtoehtoisia reittejä. 

Reitti on kuljettavissa ensisijaisesti lumettomaan aikaan. Tal-

vella maastossa voi kulkea lumikengillä. Tukevat, säänmukai-

set jalkineet ovat suositeltavat maaston vaativuuden vuoksi. 

Muuten riittävät normaalit, säänmukaiset ulkoiluvaatteet.  

Kahvilapalveluja ei ole, joten mukaan kannattaa pakata omaa 

evästä ja juomapullo. 

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai 
havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilan-
neilmoitus. Retkellä kannattaa olla mukana myös ensiapupak-
kaus. 
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HYVÄ TIETÄÄ 

Tulentekopaikka löytyy reitin varrelta. Huomioi, että avotulen 

teko metsäpalovaroituksen ja ruohikkopalovaaran aikana on 

kielletty tulentekopaikoilla. Tulentekopaikan yhteydessä on 

myös yöpymiseen soveltuva laavu. 

Lähimmät kaivot ovat Salomaan ja Nummikankaan tulipai-

koilla hieman kauempana kansallispuistoalueella. Ajantasai-

nen vesien juomakelpoisuustilanne kannattaa katsoa 

www.luontoon.fi/kauhaneva-pohjankangas/palvelut. Alueen 

maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jäte-

huolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet voi laittaa käymä-

lään, ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää 

sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luon-

nosta pois. Kuivakäymälä on laavun yhteydessä. Varaa oma 

wc -paperi mukaan.   

Katikankanjonin maisemissa kohtaavat Katikanluoma, Ho-

sioja sekä Kauhajärveltä alkunsa saava Kyrönjoen latvaluoma. 

Joet ovat olleet tärkeitä liikkumisreittejä, ja jokivarret ovat 

tarjonneet asuinsijan alueelle asettuneille ihmisille. Katikan-

kanjonin jyrkimmän kosken kivikossa voi nähdä vielä hirsiä 

paikalla sijainneesta myllystä. Myllylle tuli tiepohja kanjoniin 

laskeutuvia hieman loivempia notkoja myöten. Tien paikka 

näkyy maisemassa edelleen, kun osaa katsoa tarkasti. Kol-

mentuulenlakki on puolestaan patikkareitin varrella oleva 

paikallisten hyvin tuntema nähtävyys. 
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