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Kuva: Pasi Talvitie

Maastopyöräilyreitti 35 km | Kauhajoki ja Isojoki
Geobike-reitti yhdistää monipuolisesti Lauhanvuoren geologisia
kohteita. Kallioperän erikoiset rapautumismuodot, hiekkakivimuodostumat ja muinaisen saaren rantamuodostumat sekä pohjavesi ja suot ovat näkyviä elementtejä tämän maastopyöräretkeilyreitin varrella.

REITIN ALKUUN
Saapuminen autolla
Kansallispuistoon on opastus Isojoen ja Kauhajoen suunnista. Kansallispuistoon ajetaan Kauhajoki-Honkajoki -tietä
(tie nro 44) pitkin. Isojoelta ajetaan Sarviluomantien kautta.
Saapuminen julkisilla kulkuneuvoilla
Lähimmät linja-autopysäkit ovat Muurahainen (Kauhajoki) ja
Sarviluoma th (Isojoki). Muurahaisesta reitille tulee noin 3,5
km matkaa. Sarviluoman tienhaarasta tulee 5 km lähimmän
reitin alkupisteeseen.
Reitille on kaksi virallista lähtöpistettä:
Lähtöpiste 1: Lauhanvuoren laki/näkötorni
Lauhanvuorentie 656, Isojoki
(WGS84) N62° 9.1224' E22° 10.45475'
Lähtöpiste 2: Lauhansarven luontomatkailukeskus
Lauhanvuorentie 490, Isojoki
(WGS84) N62° 7.4813' E22° 3.3098'

REITTIKUVAUS
Reitille voi lähteä useista eri lähtöpisteistä, mutta suositeltavimmat aloituspaikat ovat Lauhanvuoren laki ja Lauhansarven luontomatkailukeskus. Reitin voi jakaa kahteen pienempään lenkkiin (8 tai 16 km) tai yhdistää lenkit yhdeksi isoksi
reitiksi. Tällöin matkaa kertyy 35 km. Lauhanvuoren nähtävyyskohteista huipun näkötorni, Spitaalijärvi, Aumakivi ja Kivijata osuvat reitille.

VAATIVUUS: Helppo
REITTITYYPPI: Ympyräreitti
SOVELTUVUUS: Reitti sopii maastopyöräilyä jonkin verran
jo harrastaneille. Sopii yöpymisen sisältäväksi reitiksi.
KESTO: Noin 6 tuntia taukoineen
REITTIMERKINNÄT: Reitin lähtöpisteessä Lauhanvuoren
laen pysäköintialueella sekä Spitaalijärvellä on aluekartta.
Reitin varrella on opasviitat kaikissa risteyskohdissa. Reittiä
ei ole merkitty, mutta selkeä polku-ura ja viitoitus risteyskohdissa helpottavat kulkemista.

VAATIVUUS
Lauhanvuoren maasto on suurimmalta osaltaan helppokulkuista kangasta. Maastopyöräreitti kulkee vaihtelevassa maastossa polkuja, latu-uria ja hiekkateitä pitkin.
Maastopyöräreitti on käytettävissä ainoastaan sulan maan aikaan. Talvella osalla reittiä kulkevat hiihtoladut ja reittiä ei muutoinkaan talvella pidetä auki.
Sadesäällä vedenpitävät jalkineet ja vaatetus ovat suositeltavat.
Muuten riittävät normaalit, säänmukaiset sekä maastopyöräilyyn soveltuvat ulkoiluvaatteet.
Kahvilapalveluja on puiston ulkopuolella Lauhansarven luontomatkailukeskuksessa. Mukaan reitille voi pakata myös omaa
evästä ja juomapullon.
Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai
havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Retkellä mukana kannattaa olla myös ensiapupakkaus.

#lauhanvuori #kansallispuisto #lhgeopark #geobike #maastopyoraily
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HYVÄ TIETÄÄ
Tulentekopaikkoja reitin varrelta löytyy Spitaalijärven itä- ja
länsirannalta sekä Kärkikeitaan päivätuvasta. Avotulen teko
metsäpalovaroituksen ja ruohikkopalovaaran aikana on kielletty tulentekopaikoilla. Spitaalijärven länsirannan keittokatoksen hormillista tulisijaa sekä Kärkikeitaan päivätuvan tulisijaa saa käyttää myös metsäpalovaroituksen ja ruohikkopalovaaran ollessa voimassa.
Reitin varrella voi yöpyä Spitaalijärven itärannalla. Kansallispuistossa sijaitsevaa Lauhan tupa -vuokratupaa vuokrataan
kesäkaudella. Spitaalijärven pysäköintialueelle saa pysäköidä
matkailuvaunun, mutta muita palveluita alueella ei ole. Tilaa
on vain kahdelle matkailuvaunulle.
Lauhan tuvan pihapiirissä on kaivo ja Spitaalijärven itäpuolella lähde. Ajantasainen vesien juomakelpoisuustilanne kannattaa katsoa www.luontoon.fi/lauhanvuori/palvelut. Alueen
maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään
tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia
voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Kuivakäymälät ovat Lauhanvuoren
laella, Spitaalijärvellä ja Kärkikeitaan päivätuvalla. Wc on
myös Lauhansarven luontomatkailukeskuksessa. Varaa maastoon oma wc -paperi mukaan.
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