Lauha - Helvettiin pyörämatkalle

Teksti ja kuvat: Heikki Susiluoma

Lauha-Helvetti on uusimpia
tulokkaita Suomen pyörämatkailutuotteiden joukossa. GPS-avusteinen suunnistus on oleellinen osa
pakettia.
Erämaapyöräilynä markkinoitu reitti kulkee
hiljaisia kyläteitä pitkin Etelä-Pohjanmaalta
Isojoen Lauhavuorelta Karvian ja Parkanon
kautta Helvetinjärven kansallispuistoon
Ruovedelle.
GPS-laitteita ja luonnontuntemusta
Lauha-Helvetti
-pyörämatkailupakettiin
kuuluu pyörä laukkuineen ja kypärineen
sekä GPS-laite ja luonto-opasvihkonen.
GPS-laitteen avulla matkailija voi kulkea
reitin, jollaista ei itse ehkä olisi oivaltanut
tehdä ja käydä sellaisissa luontokohteissa,
joihin löytää vain hyvällä paikallistuntemuksella. Luonto-opasvihkonen on laadittu
Metsähallituksen kansallispuistojen opastusmateriaalia hyväksikäyttäen ja puistojen
välisillä osuuksilla paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen asiantuntemusta hyödyntäen.
Retkipakettiin kuuluu majoitus, päivällinen, saunat, aamiainen sekä eväät aamiaispöydästä. Matkatavarat voidaan retkeilijän
niin halutessa lähettää eri maksusta joko
Matkahuollon kautta suoraan määränpäähän tai välietappiin Parkanoon ja sieltä
perille. Myös matkatavaroiden siirto aina
seuraavaan majapaikkaan on mahdollista.

kolun kautta Ruovedelle. Lisäksi tutustutaan
Alkkiavuoren luontopolkuun, joka on rakennettu Metsäntutkimuslaitoksen kohteeseen
ja Riuttaskorven virkistysmetsään.
Yhteistyötä luonnon suojelemiseksi
Luontoa löytyy myös kansallispuistojen välimaastosta. Kansallispuistojen välillä reitti
kulkee hiekkateillä maaseutumaisemassa
sekä metsäteiden hiljaisuudessa. Luontooppaassa kerrotaan myös kulttuurisesti
tärkeistä kohteista.
Reitillä tehdään yhteistyötä paikallisten
luonnonharrastajien kanssa. Reitin rakentaja eli GPS-retket (Ekointernet Oy) tukee
Ylä-Satakunnan
ympäristöyhdistyksen
toimintaa erityisesti riekkosoiden suojelemiseksi ja palauttamiseksi alueella. Myös
matkailijoille tarjotaan mahdollisuus tukea
ympäristöyhdistystä vapaaehtoisella tukimaksulla retken jälkeen.

heidän mielestään hyvin. Belgialaiset olivat
erityisen innostuneita luontokohteista ja
hiljaisesta liikenteestä sorateillä, joita pitkin
reitti 90 prosenttisesti kulkee.
Belgium Biking järjestävää retkiä ympäri Eurooppaa, mutta eivät ole törmänneet
vielä vastaavaan tuotteeseen muualla; sopivasti patikointia ja pääosin pyöräilyä. GPSlaite toimi hyvin ohjaajana paikasta toiseen.
Luonto-opasvihkonen oli testaajien mielestä
paras mitä he olivat nähneet.
Osa laajempaa kokonaisuutta
GPS-retket on konsepti, joka tähtää monipuoliseen retkitarjontaan eri puolilla
Suomea paikallisten toimijoiden kanssa.
Lauha-Helvetti on toivottavasti osa tulevaisuuden reitistöä halki Suomen, jonka voi
kulkea ja nauttia erilaisina itselle parhaiten
sopivina osuuksina.

Lisätietoja: www.gps-retki.fi
Palautetta Belgiasta
Lauha-Helvetti -pyörämatkailupaketin testasi syyskuussa 2010 Belgium Biking, joka
on Belgian suurin pyörämatkoja välittävä
ja järjestävä yritys. Heidän palautteessaan
reitin varren luonto ja itse reitit olivat erinomaiset ja hyvin suunnitellut; ajatus ainutlaatuisesta luontokokemuksesta toteutuu
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Kansallispuistoja ja luontopolkuja
Lauha-Helvetti retkellä pääsee tutustumaan
neljään eteläisen Suomen kansallispuistoon:
- Lauhanvuoreen, joka on kuuluisa
lukuisista lähteistään, lähdepuroista ja
muinaisrannalle muodostuneesta pirunpellosta. Retki alkaa 12 km patikoinnilla halki
kansallispuiston.
- Kauhanevaan, joka on laaja lammistaan ja linnustostaan kuuluisa suoalue.
Suolla kierretään muutaman kilomterin
luontopolku ja käydään lintutornissa.
- Seitsemiseen, josta löytyy eräs Suomen
vanhimmista metsistä sekä kauniita lampia
ja pieniä soita. Seitsemisessä kierretään
muutaman kilometrin luontopolku Multiharjun vanhassa metsässä.
- Helvetinjärveen, joka on tullut
kuuluisaksi rotkojärvistään ja jylhistä
maisemista. Retki päättyy 7,5 kilometrin patikointiin halki kansallispuiston ja Helvetin-

Lauhavuori on ensimmäinen reittikokonaisuuden neljästä upeasta kansallispuistosta.
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