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Pirunkierros 4,5 km | Isojoki 
 

 
 

Pirunkierroksella tutustut Lauhanvuoren muinaisiin hiek-
kakivimuodostumiin, muinaisrantoihin sekä soiden kehityk-
seen. Suomen nuorimpiin kivilajimuodostumiin kuuluvan 
Lauhanvuoren hiekkakiven lisäksi reitin varrella on tarjolla 
monipuolista suoluontoa ja pohjaveden muodostumiseen 
liittyviä kausikosteikkoja. 
 
REITIN ALKUUN 

Saapuminen autolla 

Kansallispuistoon on opastus Isojoen ja Kauhajoen suun-

nista. 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 pääsee suoraan puis-

ton reiteille. Sarviluoman tiehaarasta tulee 7,5 km lähimmän 

reitin alkupisteeseen. 

 

Reitin lähtöpiste: 

Kivijata, pysäköintialue  

Lauhanvuorentie 603, Isojoki 

(WGS84) N62° 07.6602' E 22° 05.7846' 

 

REITTIKUVAUS 

Pirunkierros lähtee liikkeelle yhdeltä Lauhanvuoren tunne-
tuimmalta nähtävyydeltä Kivijadalta, joka on Lauhan suurin 
pirunpelto. Tämän jälkeen reitti kiertää tasaista kangasmaas-
toa pitkin Leikkistenlakson suoalueella, jonka jälkeen reitti 
palaa takaisin metsään. Leikkistenkankaan tulipaikalla taukoa 
voi viettää vaikka yön yli laavulla lepäillen. Laavulta polku jat-
kuu kangasmaastossa saapuen pian takaisin Kivijadalle, jossa 
voi valita oikoreitin Kivijadan reunaa pitkin pysäköintialu-
eelle tai pidemmän reitin kautta, josta voi poiketa polkua 

VAATIVUUS: Helppo 

REITTITYYPPI: Ympyräreitti 

SOVELTUVUUS: Reitti sopii päiväretkikohteeksi kaikille, 

myös aloittelijoille, mutta reitti ei ole esteetön. 

KESTO: noin 2 h taukoineen 

REITTIMERKINNÄT: Reitin varrella on opasviitat kaikissa 

risteyskohdissa. Reittiä ei ole merkitty, mutta selkeä polku-

ura ja viitoitus risteyskohdissa helpottavat kulkemista. 

 

 

Kuva: Terttu Hermansson 

pitkin katsomaan kansallispuiston ulkopuolella olevia Aumakal-
lioita sekä Aumakiveä. Pidemmän reittivaihtoehdon valitessa 
myös matkaan tulee hieman lisää pituutta, noin 1-2 km. 
 

VAATIVUUS 

Lauhanvuoren maasto on helppokulkuista kangasta ja suo-

osuuksilla on pitkospuut. Reitti kulkee vaihtelevassa maastossa 

polkuja pitkin. 

Lumettomina aikoina poluilla voi kulkea lenkkikengilläkin. Sa-

desäällä vedenpitävät jalkineet ovat suositeltavat. Muuten riit-

tävät normaalit, säänmukaiset ulkoiluvaatteet.  

Kahvilapalveluja on ainoastaan puiston ulkopuolella Lauhansar-

ven luontomatkailukeskuksessa. Mukaan kannattaa siis 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 

Tulentekopaikka reitin varrelta löytyy Leikkistenkankaalta. 

Huomioi, että avotulen teko metsäpalovaroituksen ja ruohik-

kopalovaaran aikana on kielletty tulentekopaikoilla. 

Reitin varrella voi yöpyä Leikkistenkankaan laavulla. Kansal-

lispuistossa sijaitsevaa Lauhan tupa -vuokratupaa vuokrataan 

kesäkaudella. Spitaalijärven pysäköintialueelle saa pysäköidä 

matkailuvaunun, mutta muita palveluita alueella ei ole. Tilaa 

on vain kahdelle matkailuvaunulle. 

Pirunkierroksen varrella ei ole kaivoa. Lauhanvuoren juoma-

vedenottopaikkoja on Lauhan tuvan pihapiirin kaivo ja Spitaa-

lijärven itäpuolella lähde. Ajantasainen vesien juomakelpoi-

suustilanne kannattaa katsoa www.luontoon.fi/lauhan-

vuori/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. Kuivakäymälä on Leikkisten-

kankaan laavun yhteydessä. Varaa oma wc -paperi mukaan. 
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