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PATIKKAREITTI 
Katikankanjoni | Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa 

Katikankanjoni 2,0 km | Kauhajoki 

Katikankanjoni sijoittuu Hyypänjokilaakson valtakun-
nallisesti arvokkaan maisema-alueen latvoille. Kati-
kankanjonin poikkeukselliset maisemat yllättävät ja 
ihastuttavat. Tasaisten maiseminen keskellä aukeaa 
syvä kanjoni ja kapeat harjanteet. Varjoisan kuusikon 
keskellä virtaa ajoittain kuohuva luoma. Katikankan-
joni on taianomaisen kaunis ja jylhä paikka koetta-
vaksi. Kanjonin pohjalla kulkiessa on vaikea uskoa ole-
vansa Etelä-Pohjanmaalla. Jyrkät rinteet laskeutuvat 
paikoin lähes pystysuorina liki parikymmentä metriä 
purolaakson pohjalle.    

REITIN ALKUUN 

Lähtöpiste  

Katikankanjonin pysäköintialue 

Kiviluomantie 461, 61950 Juonikylä (Kauhajoki) 

(WGS84) N62° 14.36163' E22° 19.42320' 

Pysäköintipaikalle on viitoitus. 

VAATIVUUS: Vaativa 

REITTITYYPPI: Ympyräreitti 

SOVELTUVUUS: Reitti sopii päiväretkikohteeksi 

kaikille hyväkuntoisille liikkujille. 

KESTO: n. 2 h taukoineen 

REITTIMERKINNÄT: Reitti on merkitty punaisilla 

kuitunauhoilla. Reittiura maastossa on selkeä. 

 Taianomainen paikka

 Jyrkkiä nousuja ja laskuja

 Laavu näköalapaikalla

 Osa Kauhaneva-Pohjankankaan kansallis-

puistoa 

Palveluja reitin alussa tai reitillä 

Kuva: Jennika Hakola 

Kuva: Elina Järvinen 

https://www.google.com/maps/place/62%C2%B014'21.7%22N+22%C2%B019'25.4%22E/@62.2393605,22.3215313,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d62.2393605!4d22.32372
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REITTIKUVAUS 

2,0 km mittainen reitti kulkee Katikankanjonin rin-

teillä ja purolaakson pohjalla. Reitin pohjaa on tasoi-

tettu, mutta reitillä on muutama hyvin jyrkkä rinne. 

Rinteissä ei ole portaita vaan tukea antava köysi.  

Reitti kulkee kuivassa kangasmaastossa ja muuta-

man kostean kohdan yli vievät pitkospuut. Katikan-

luoman reitti ylittää tukevia siltoja pitkin. 

Reitti on merkitty punaisilla kuitunauhoilla ja selkeät 

reittiurat viitoittavat tietä. Reitillä on laavu näköala-

paikalla. Laavulle voi oikaista suoraan parkkipaikalta 

tasaista tietä pitkin (n. 300 m).   

VAATIVUUS 

Lyhyehkö, mutta maisemaltaan yllättävä ja fyysisesti 

vaativa reitti sopii päiväretkikohteeksi kaikille hyväkun-

toisille liikkujille. Reitti sopii haastavuudestaan huoli-

matta myös lapsille ja nuorille, mikäli fyysinen kunto ei 

aseta esteitä. Paikoin esiin tulleet puunjuuret hidastavat 

liikkumista, muutoin reitti kulkee tasaisilla urilla. 

HYVÄ TIETÄÄ 

Sade- tai pakkaskelillä reitti voi olla paikoin liukas ja jyr-

kimmät rinteet haasteellisia. Liukkaalla kelillä voi valita 

vaihtoehtoisia reittejä. Reitti on kuljettavissa ensisijai-

sesti lumettomaan aikaan. Talvella maastossa voi kulkea 

lumikengillä. Luonnonsuojelualueella lemmikit on pi-

dettävä kytkettynä. Kansallispuiston alueella toteute-

taan roskatonta retkeilyä eli jokainen retkeilijä vie ros-

kansa pois. 

Kuva: Ismo Nousiainen Kuva: Ismo Nousiainen 

Kuva: Jennika Hakola Kuva: Jennika Hakola Kuva: Jennika Hakola 
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Etäisyydet lähikuntiin ja keskuksiin

Kauhajoki 26 km, Isojoki 30 km, Honkajoki 31 km, Karijoki 45 km 

Tutustu lähialueen matkailupalveluihin 
www.suupohja.fi/matkailu 

www.lauha.fi 

www.seikkailesuupohjassa.fi 

www.lauhanvuoriregion.fi 

YMPÄRISTÖ 

Katikankanjoni on muodostunut tasaiseen, hienoainek-
siseen kankaaseen virtaavan veden uurtamana. Katikan-
kanjoni täydentää Kauhaneva-Pohjankankaan kansallis-
puiston maisemia. Samaan tapaan syntyneitä pu-
rouomia ja notkoja on lähiseudulla runsaasti, mutta Ka-
tikassa kanjoni on jylhyydessään ja tunnelmassaan 
omaa luokkaansa.  

Katikankanjonissa kasvaa rehevää kuusikkoa, joka on 
saanut olla pitkään hakkuiden ulkopuolella. Niinpä var-
joisassa kanjonissa on runsaasti lahopuuta, joka tarjoaa 
elinmahdollisuuksia erilaisille lahottajille sekä laho-
puussa eläville kääville, sienille ja monenlaisille hyöntei-
sille. Myös sammallajisto on monipuolinen. 

Linnuista tyypillisiä ovat peukaloinen ja metso, vaati-
vimmista lajeista kanjonissa on tavattu esimerkiksi pik-
kusieppo ja idänuunilintu. Katikanluomassa elää elin-
voimainen purotaimenkanta, jota myös saukot käyvät 
tutkimassa. Katikankanjonin lähimaisemiin kuuluu kiin-
teästi myös harjulajisto. Harjulajeista alueella kasvaa 
esimerkiksi keltalieko ja kangasajuruoho.    

Kolmentuulenlakki on reitin varrella oleva paikallisten 

hyvin tuntema nähtävyys, jonka ympärille kietoutuvat 

kolmen luoman uurtamat syvät kanjonit. 

MIELENKIINTOISTA TIETOA REITISTÄ 

Katikankanjonin maisemissa kohtaavat Katikanluoma, 
Hosioja sekä Kauhajärveltä alkunsa saava Kyrönjoen lat-
valuoma. Joet ovat olleet tärkeitä liikkumisreittejä ja jo-
kivarret ovat tarjonneet asuinsijan alueelle asettuneille 
ihmisille. Katikankanjonin jyrkimmän kosken kivikossa 
voi nähdä vielä hirsiä paikalla sijainneesta myllystä. 
Myllylle tuli tiepohja kanjoniin laskeutuvia hieman loi-
vempia notkoja myöden. Tien paikka näkyy maisemassa 
edelleen, kun osaa katsoa tarkasti.  

Katikankanjoni on osa Kauhaneva-Pohjankankaan kan-

sallispuistoa. Katikanluoma Kauhanevan länsilaidalta ja 

luomanvarsi liitettiin lähes kokonaan osaksi kansallis-

puistoa vuonna 2010. Kauhanevan-Pohjankankaan kan-

sallispuisto on eteläisen suoluonnon helmi, erämainen 

lintukeidas Kyrönkankaan keskiaikaisen tien varrella. 

Kansallispuisto on vain vajaan puolen tunnin ajomatkan 

päässä: www.luontoon.fi/kauhaneva-pohjankangas. Ly-

hyen ajomatkan päässä sijaitsee myös Lauhanvuoren 

kansallispuisto: www.luontoon.fi/lauhanvuori.  Reitti 

on myös osa Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-alu-

etta, jolle haetaan UNESCOn statusta vuonna 2018. 

Lue myös retkeilijän kokemuksia Katikankanjonista: 
http://bit.ly/katikankanjoni ja http://bit.ly/katikan-
kanjoni2 
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Kuva: Elina Järvinen 

http://www.taikapolku.fi/
http://www.suupohja.fi/matkailu
http://www.lauha.fi/
http://www.seikkailesuupohjassa.fi/
http://www.lauhanvuoriregion.fi/
http://www.lauhanvuoriregion.fi/
http://www.luontoon.fi/kauhaneva-pohjankangas
http://www.luontoon.fi/lauhanvuori
http://bit.ly/katikankanjoni
http://bit.ly/katikankanjoni2
http://bit.ly/katikankanjoni2
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VAELLUSREITTI 
Katikankanjoni | Kauhajoki Etelä-Pohjanmaa 

KARTTA 

Sähköinen reittikuvaus: https://www.visitlakeus.fi/kohdekortit/katikankanjoni/

MTK-kartta jonka tekijä on Teemu Peltonen on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä. 

Kartta sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan aineistoa, irrotuspäivämäärä 2018-10-23. (Lisenssi) 

Kartta sisältää Liikenneviraston merikarttatietokannan aineistoa, irroituspäivämäärä 2018-10-23. Liikenneviraston merikartoitusaineiston lisenssi 

Kartta sisältää Metsähallituksen Retkikartan aineistoja, irroituspäivämäärä 2018-10-23.  

Karttaan OpenStreetMap:sta tuotujen aineistojen © OpenStreetMap contributors. Lisenssi 

Standardin SFS 4424 mukaiset merkit on julkaistu Suomen Standardoimisliitto SFS:n luvalla. 

https://yliluoma.files.wordpress.com/2014/09/prc3a4nnin-opastaulu1-4.jpg
https://yliluoma.files.wordpress.com/2014/09/prc3a4nnin-opastaulu1-4.jpg
http://kartat.hylly.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fi
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/aineistopalvelut/avoin_data/Merikartoitus_lisenssi
http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/copyright
https://www.visitlakeus.fi/kohdekortit/katikankanjoni/

