
Uppdaterad 9/2018 

#outdoorsep #lauhanvuori # lauhanvuoriregion #lauhanvuorenkierros #visitsuupohja #vandring  

  

  

Lauhanvuorirundan 23,2 km | Kauhajoki och Isojoki 
 

 
 

Från toppen av Lauhanvuori öppnar sig en fantastisk 
och vidsträckt utsikt ända till det flacka Österbottens 
skogar och hav.  Samtidigt gör du en resa tillbaka i ti-
den. Bergsluttningarnas vida tallmoar och toppens fro-
diga granskogar gömmer spår av istiden, omfattande 
djävulsåkrar, forntida strandvallar och granitblock 
(Aumakivi). Naturen varierar mellan vattendrag, my-
rar och skogar men det finns också små skogssjöar, käl-
lor och källbäck. 

TILL RUTTENS BÖRJAN  

Det finns tre möjliga startpunkter.  

 

Startpunkt 1 - Lauhansarvi naturturismcenter 

Lauhanvuorentie 490, Isojoki  

(WGS84) N62° 07.486' E22° 03.347' 

Det finns en karta över nationalparken och rutten i väggen 

på Lauhansarvi naturturismcenter. Rutten börjar ca 150m 

från centret. Där finns en liten port: “ Luontopolku Ahven-

lammille” (WGS84) N62° 07.499' E22° 03.512'    

 

Startpunkt 2 -  Spitaalijärvi, parkeringsplats  

(WGS84) N62° 8.34545' E 22° 9.36848' 

Ingen exakt adress, följ skyltar mot Spitaalijärvi i kors-

ningen av Lauhanvuorentie. 

 

Startpunkt 3 – Toppen av Lauhanvuori, utsiktstorn 

Lauhanvuorentie 656, Isojoki  

(WGS84) N62° 9.12240' E 22° 10.45475' 

 

SVÅRIGHETSGRAD: Medelsvår 
TYP: Ringled 
LÄMPLIGHET: Rutten lämpar sig som dagsutflykt 
för vana vandrare med normal kondition. Möjlig-
het att övernatta. 
LÄNGD: 8-10 timmar med pauser 
RUTTMARKERINGAR:  Rutten är ställvis marke-
rad med blå- eller grönspetsiga pålar. Stigen syns 
tydligt i terrängen. Korsningarna är skyltade. 
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 Rutten går längs Lauhanvuori national-

park 

 Intressant natur och geologi 

 Mångsidig utrustning 
 

 

       

       

 
HYR 

   
ca. 1km 

   

 

 

Tjänster i början av rutten eller längs den 

 

Foton: Ismo Nousiainen 

https://www.google.fi/maps/place/62%C2%B007'29.2%22N+22%C2%B003'20.8%22E/@62.1247692,22.0535946,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d62.1247667!4d22.0557833
https://www.google.fi/maps/place/62%C2%B007'29.9%22N+22%C2%B003'30.7%22E/@62.1249858,22.0563446,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d62.1249833!4d22.0585333
https://www.google.fi/maps/place/62%C2%B008'20.7%22N+22%C2%B009'22.1%22E/@62.1407705,22.1474512,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d62.1390908!4d22.1561413
https://www.google.fi/maps/place/62%C2%B009'07.3%22N+22%C2%B010'27.3%22E/@62.1517143,22.1712733,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d62.15204!4d22.1742458
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RUTTBESKRIVNING  

Lauhanvuorirundan är 23,2 km lång och går i Lauhan-

vuori nationalpark och dess omgivning. Terrängen be-

står av lättframkomlig moskog och myravsnitten är 

spångbelagda. Rutten är markerad med grönspetsiga 

träpålar (västra sidan av nationalparken) och med 

blåspetsiga träpålar (södra sidan). I nationalparken är 

stigen tydlig och bara korsningar är skyltade. 

Lauhanvuorirundan går att börja från östra sidan av par-

keringsplatsen vid Lauhanvuori. Leden går från Sarvilu-

oma bylandskap till moskog genom växlande ekonomi-

skogar och åkrar. Frodiga lundskogar, granskog med 

källbäckar och Huhtakorpi kivijata som finns i mitten av 

yngre tallskog erbjuder omväxling längs rutten. Rutten 

fortsätter förbi en rådjurinhägnad vid Ahvenlammi till 

Kaivolammi där det finns ett tältningsområde. Från 

Kaivolammi fortsätter man längs tallmo mot stugan Lau-

han kämppä ända upp till den frodiga granskogen i top-

pen av Lauhanvuori. Från utsiktstornet kan man njuta  

av fina utsikter. Rutten fortsätter ner mot Spitaalijärvi 

där det finns ett  tältnigsområde till och en brygga där 

det går lätt att ta sig en simtur. Därifrån tar man spång-

arna över mossen till den karga och skuggiga gransko-

gen Peräkorpi. Där kan man njuta av bäckar och källor.  

Leden fortsätter längs tallmo mot Kivijata, det stora gra-

nitblocket Aumakivi och delvis längs vägarna via Sar-

viluomabyn tillbaka till startpunkten vid Lauhansarvi. 

SVÅRIGHET  

Att vandra hela Lauhanvuorirundan kräver bra kondit-

ion men man klarar sig med liten vandringserfarenhet. 

Om man övernattar däremellan klarar man sig också 

med sämre kondition. Lauhanvuorirundan går i jämn 

terräng och det finns bara få uppförsbackar. 

Ruttmarkeringarna är delvis få. Därför måste man vara 

extra uppmärksam i mindre slitna partier och i frodiga 

terränger.   
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SERVICE FÖR BESÖKARE OCH TURISTINFORMATION 

Guidade utflykter 
Taikapolku  

Ismo Nousiainen 

Tel. 0400 194 370 

http://www.taikapolku.fi 

Tjänster på finska och engelska 
 

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/se 

www.lauhanvuoriregion.fi  

BRA ATT VETA  

Längs rutten finns många tjänster (se närmare uppgifter 

i kartan). Det finns några rastbänkar längs leden. Det 

finns inga regler om vilken riktning som är bäst. Du kan 

välja startpunkten och sträckans längd enligt eget in-

tresse och egen kondition. Vid Spitaalijärvi finns det ett 

led på 1km (tur och retur) som är anpassad för rörelse-

hindrade. Längs rutten finns ett kokskjul och en torrtoa-

lett för rörelsehindrade. Det räcker med en lämplig fri-

tidsklädsel enligt vädret. I våta eller isiga förhållanden 

kan rutten vara fuktig och spångarna hala. 

Packa ner en vattenflaska, eftersom man tar inga vatten-

prov på källarna och bäckarna. Vid eldstaden finns ved 

men de är inte färdigt kluvna. Ta toalettpapper med dig. I 

nationalparken måste husdjur hållas kopplade och man 

följer principen om skräpfritt friluftsliv, dvs. ta skräpet 

med dig. Mobiltelefonerna hörs huvudsakligen väl. 

OMGIVNING  

Lauhanvuorirundan presenterar områdets natur 

mångsidigt och ödemarksliknande. Skogar och myrar, va-

rierande vattennatur och spår av istiden bildar en omfat-

tande helhet. Kontrasten till källor, källbäckar och frodiga 

 

 

 

landskap med ormbunkar bildar karga moskog och 

öppna myrar. Lauhanvuoris berggrund består av sand-

sten. Kivijata- fornstenstranden dvs. Djävulsåkern är en 

av de viktigaste sevärdheterna. När sandstenen längs le-

den övergår i granit är det värd att se Aumakivi, det 

största granitblocket i området. 

INTRESSANT INFORMATION OM RUTTEN  

Vid Ahvenlampi finns skogsrenar i en 30 hektars inhäg-

nad. Planen är att de ska föröka sig och sedan släppas ut 

i naturen. Stigen går några hundra meter längs inhägna-

den, dvs om man har lycka kan man se skogsrenar. Tidi-

gare trodde man att Spitaalijärvis vatten kunde bota 

olika sjukdomar och det berömda “botevattnet” fördes 

t.o.m. till Rysslands furstar. Intill naturstigen uppe på 
toppen odlas fortfarande potatis som ett minne från 

gångna tider då man odlade potatisar uppe för att und-

vika frosten. 

Rutten är också en del av Lauhanvuori-Hämeenkangas 

Geopark-område som man försöker få in på UNESCO 

världsarvlista år 2018. 

Läs vandringsupplevelser på Lauhanvuori på finska: 

http://bit.ly/lauhanvuori 

 

 

http://www.taikapolku.fi/
http://www.suupohja.fi/matkailu
http://www.lauha.fi/
http://www.seikkailesuupohjassa.fi/se
http://www.lauhanvuoriregion.fi/
http://bit.ly/lauhanvuori
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KARTA  

 

 

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

 

https://yliluoma.files.wordpress.com/2014/09/prc3a4nnin-opastaulu1-4.jpg
https://yliluoma.files.wordpress.com/2014/09/prc3a4nnin-opastaulu1-4.jpg
http://www.visitpohjanmaa.fi/lauhanvuori/se
http://kartat.hylly.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1
https://www.liikennevirasto.fi/web/sv/oppna-data/anvandningsvillkor/licens-for-sjogeografiska-data#.W_uDieRlK71
https://www.openstreetmap.org/copyright

