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Katikka-kanjon 2,0 km | Kauhajoki 
 

 
 

Katikka-kanjon ligger i ett nationellt värdefullt land-
skapsområde Hyypänjoki-ådal (Hyypänjokilaakso). De 
speciella landskapen längs kanjonen överraskar och 
bedårar.  I mitten av jämna terränger öppnar sig en 
djup kanjon med smala åsryggar.  I den skuggiga gran-
skogen slingrar sig en tidvis skummande bäck fram. 
Kanjonen är förtrollande vacker och brant. I botten av 
kanjonen kan man knappt tro att man är i Södra Öster-
botten. Branta sluttningar är ca 20 meter höga och del-
vis fast lodräta. 

TILL RUTTENS BÖRJAN  

Parkeringsplatsen vid Katikka-kanjon 

Kiviluomantie 461, 61950 Juonikylä (Kauhajoki) 

(WGS84) N62° 14.36163' E22° 19.42320' 

 

Parkeringsplatsen är skyltad. 
 

 

SVÅRIGHETSGRAD: Krävande 

TYP: Ringled 

LÄMPLIGHET: Rutten lämpar sig som dagsutflykt 

för alla vandrare med god kondition. 

LÄNGD: ca 2 timmar med pauser 

RUTTMARKERINGAR: Rutten är markerad med 

röda fiberband. Stigen syns tydligt i terrängen. 

 

 

 

 

 Förtrollande 

 Branta uppförs- och nedförsbackar 

 Vindskydd vid utsiktsplatsen 

 En del av Kauhaneva-Pohjankangas national-

park 

 

 

      
 

 

Tjänster i början av rutten eller längs den 

Foto: Jennika Hakola 

Foto: 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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RUTTBESKRIVNING  

Rutten är 2 km lång och går längs sluttningarna i kan-

jonen och i bäckdalens botten. Rutten har blivit jäm-

nad men det finns fortfarande några mycket branta 

sluttningar. Det finns inga trappor där utan ett rep 

som ger stöd. 

Rutten går i torr moterräng och tack vare spångar 

passerar man de fuktigaste partierna lätt. Det finns 

också stadiga broar över Katikanluoma. 

Rutten är markerad med röda fiberband. Stigen syns 

tydligt i terrängen. Vid utsiktsplatsen finns ett vind-

skydd. Från parkeringsplatsen kan man också gå 

längs en rak och jämn stig (300 m) till vindskyddet.   

 

 

 

 

SVÅRIGHET  

Den korta rutten med sina överraskande landskap är fy-

siskt krävande och lämpar sig som dagsutflykt för alla 

vandrare med god kondition. Den tillämpar också för 

barn och ungdomar med tillräcklig fysisk kondition. Sti-

gen går huvudsakligen genom relativt jämna stigar men 

ställvis måste man akta sig för rötter. 

BRA ATT VETA  

I våta eller isiga förhållanden kan rutten vara hal och de 

brantaste sluttningarna utmanande. Då kan man välja 

alternativa rutter. Rutten kan vandras i första hand un-

der snöfri säsong. På vintern kan man använda snöskor. 

I naturskyddsområdet måste husdjur hållas kopplade. I 

nationalparken följer man principen om skräpfritt fri-

luftsliv, dvs. ta skräpet med dig. 

 

 

Foto: Ismo Nousiainen Foto: Ismo Nousiainen 

Foto: Jennika Hakola Foto: Jennika Hakola Foto: Jennika Hakola 
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SERVICE FÖR BESÖKARE OCH TURISTINFORMATION 

Guidade utflykter 

Taikapolku 

Ismo Nousiainen 

Tel. 0400 194370 

www.taikapolku.fi 
Tjänster på engelska och finska 

 

Avstånd till närliggande kommuner och centrum 

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

Turismtjänster i närliggande området 

www.suupohja.fi/matkailu 

www.lauha.fi 

www.seikkailesuupohjassa.fi 

www.lauhanvuoriregion.fi 

 
OMGIVNING  

Katikka-kanjon är en del av nationalparken Kauhaneva-

Pohjankangas. Den består av sand och grus och har ur-

gröpts av vatten. Det finns flera olika kanjoner i trakten 

som har uppstått på samma sätt men Katikka är den 

mäktigaste. 

Där växer frodig granskog som har länge fått stå i fred. 

Det förekommer också murket trä som erbjuder en livs-

miljö för skogsarter som utnyttjar det. Även mosstäcket 

är artrikt. 

Man kan träffa fåglar så som gärdsmyg och tjäder, man 

har också träffat mera krävande fågelarter så som 

mindre flugsnappare och lundsångare. I Katikanluoma 

lever öring och man kan också se uttrar. Åsarter hör 

också till kanjonen och t.ex. plattlummer och backtinjam 

växer där. 

En sevärdhet längs vägen som lokala människor känner 

bra är “kolmentuulenlakki”. Där möts tre bäckar som 

slingrar sig fram i de djupa kanjonerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRESSANT INFORMATION OM RUTTEN 

I kanjonen möts tre bäckar: Katikanluoma, Hosioja och 
en övre gren av Kyröälv. Åar var länge de viktigaste sam-
färdslederna och bosättningen bildades längs åsträn-
derna. Bland stenarna i den brantaste forsen i Katikka-
kanjon finns fortfarande rester av kvarnen som har legat 
där. Om man tittar noga urskiljer man även vägen som 
ledde till kvarnen. 

Katikka-kanjon är en del av Kauhaneva-Pohjankangas 

nationalpark sedan år 2010. Kauhaneva-Pohjankangas 

nationalpark är den södra myrnaturens pärla, en öde-

markslik fågeloas längs en medeltida väg. Det tar bara 

en halv timme med bil till nationalparken: www.lu-

ontoon.fi/kauhaneva-pohjankangas. I slutet av en kort 

körning finns också Lauhavuori: s nationalpark: 

www.luontoon.fi/lauhanvuori.  Rutten är också en del 

av Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-område som 

man försöker få in på UNESCO världsarvlista år 2018. 

Läs vandringsupplevelser på Katikka-kanjon på finska: 
http://bit.ly/katikankanjoni och http://bit.ly/katikan-
kanjoni2 
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KARTA 

 

Elektronisk ruttbeskrivning och en GPS-ruttfil som kan laddas ned: www.visitpohjanmaa.fi/katikankanjoni/se 

  

 

MTK-karta, gjord av Teemu Peltonen, Licensierad med Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton-Licens.  

Kartans uppgifter är hämtade från Lantmäteriverkets Terrängdatabas, daterad 2018-10-23, licens. 

Kartans uppgifter är hämtade från Trafikverkets sjögeografiska daga, daterad 2018-10-23. Licens för användning av Trafikverkets sjögeografiska data.  

Kartans uppgifter är hämtade från Forststyrelsens databas för utflyktskartor, daterad 2018-10-23. 

Uppgifter från OpenStreetMap © OpenstreetMap contributors. Licens. 

Symbolerna enligt standard SFS 4424 publiceras med tillstånd av Finlands Standardiseringsförbund SFS. 
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