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PATIKKAREITTI 
Kauhalammin kierros | Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa 

 

 
 

Kauhalammin kierros 3 km | Kauhajoki 
 

 
 

Kauhalamminkierros kuljettaa kävijän suon ytimeen. Keidassoiden 
geologiaa, luontoa ja kulttuurihistoriaa esittelevä polku on yksi 
Etelä-Suomen hienoimmista pitkospuupoluista, jonka varrella sijait-
sevasta näkötornista avautuu huikea suomaisema. 

REITIN ALKUUN 

Saapuminen autolla 

- Pohjoisesta 

Valtatieltä 3 (Tampere - Vaasa) Kurikasta Kauhajoen opastei-

den mukaan tielle 67. Tieltä 67 käänny vasemmalle tielle nro 

44 edelleen Kauhajoen suuntaan. Tieltä 44 jatka Karvian 

suuntaan tietä nro 6700. Tieltä 6700 Nummijärveltä seuraa 

puiston opastekylttejä Kyrönkankaan kesätietä pitkin Num-

mikankaan pysäköintialueelle (5 km) 

- Etelästä 

Valtatietä 3 (Tampere - Vaasa) Parkanoon, josta länteen tietä 

nro 274 Karviaan. Karviasta seuraa kansallispuiston opaste-

kylttejä (10 km) Salomaan pysäköintialueelle (Kyrönkan-

kaantie 357, Karvia). 

 

Saapuminen julkisilla kulkuneuvoilla 

Reitin lähtöpiste on vaikeasti saavutettavissa julkisilla kulku-

neuvoilla. 

 

Reitille on kaksi virallista lähtöpistettä: 

Lähtöpiste 1: Nummikangas 

Kyrönkankaan museotie, Kauhajoki 

(WGS84) N62° 12.9374' E22° 26.8403' 

Lähtöpiste 2: Salomaa 

Kyrönkankaantie 357, Karvia 

(WGS84) N62° 11.6893' E22° 26.9694' 

 

VAATIVUUS: Helppo 

REITTITYYPPI: Ympyräreitti 

SOVELTUVUUS: Reitti sopii päiväretkikohteeksi kaikille, 

myös aloittelijoille, mutta reitti ei ole esteetön. 

KESTO: noin 2 h taukoineen 

REITTIMERKINNÄT: Reitin alussa on infotaulu. Reitin var-

rella on opasviitat kaikissa risteyskohdissa. Reittiä ei ole 

merkitty. 

 

 

Kuva: Pasi Talvitie 

REITTIKUVAUS (Nummikankaalta) 

Kauhalammin kierros on osa Kauhaneva-Pohjankankaan kan-

sallispuistoa, joka on Lounais-Suomen erämaisimpia retkikoh-

teita soineen ja karuine mäntykankaineen. 

Reittiä ei ole merkitty, mutta selkeä polku-ura ja viitoitus ris-

teyskohdissa helpottavat kulkemista. Kohde houkuttelee eten-

kin suoluonnosta ja -linnustosta sekä hienoista maisemista kiin-

nostuneita retkeilijöitä. Reitti sopii aloittelijoille ja lapsiper-

heille. 

VAATIVUUS 

Reitti kulkee tasaisessa maastossa metsätietä ja polkuja pitkin 

sekä 1,6 km mittaisella pitkospuuosuudella Kauhanevan yli. 

Tulva aikaan Kauhalammin ja Salomaan välisellä osuudella ve-

denpitävät jalkineet ovat suositeltavat. Muuten riittävät nor-

maalit, 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 hätätilanneil-

moitus. Retkellä mukana kannattaa olla myös ensiapupakkaus. 
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HYVÄ TIETÄÄ 

Salomaassa ja Nummikankaassa on tulipaikka. Huomioi, että 

avotulen teko metsäpalovaroituksen ja ruohikkopalovaaran 

aikana on kielletty tulentekopaikoilla. Salomaassa on lisäksi 

telttapaikka. Nummikankaassa ympäristöä voi tarkkailla nä-

kötornista. Salomaassa on esteetön kuivakäymälä, myös 

Nummikankaassa on kuivakäymälä. Varaa oma wc-paperi 

mukaan. Kauhalammilla uimaan pääsee pulahtamaan uima-

laiturilta, jonka yhteydestä löytyy myös penkki.  

Sade- ja pakkaskelillä pitkospuut voivat olla liukkaat. Lähim-

mät kaivot ovat Salomaan ja Nummikankaan tulipaikoilla. 

Ajantasainen vesien juomakelpoisuustilanne kannattaa kat-

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

Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten 

jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymä-

lään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja 

pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan 

omassa repussa luonnosta pois. 
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