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1. Johdanto ja tavoitteet

Tämä raportti on osa Kankaanpään Karvianjokilaakson 'Lempusta Soik-
kaan' -kehittämissuunnitelmaa. Hanke on aikataulutettu vuosille 2002-2004
ja se on hyväksytty toteutettavaksi EU:n osarahoituksella (Euroopan maa-
talouden ohjaus- ja kehitysrahasto EMOTR-ALMA).
Työtä on valvonut hanketta varten perustettu ohjausryhmä. Ohjausryhmän
puheenjohtajana on toiminut kaupungin arkkitehti Maija Anttila ja muina jä-
seninä kyläyhdistysten, Satakunnan TE-keskuksen, Turun yliopiston kult-
tuurituotannon ja maisematutkimuslaitoksen, yksityisten Pettu-Eerikin hovin
ja A-kodin sekä suunnittelijoiden edustajat.
Kehittämissuunnitelman rinnalla on tehty Karvianjokilaakson osayleiskaa-
vaa, jonka yhteydessä ratkaistaan mm. alueen tulevat rakentamismahdolli-
suudet. Kehittämissuunnitelmassa tehdään kohdealueille osayleiskaavaa
yksityiskohtaisempia selvityksiä ja suunnitelmia.

Kehittämissuunnitelman yleistavoitteita ovat:
• Parantaa maaseudun vetovoimaisuutta tuotteistamalla alueen arvot,

maisema ja historia matkailuvaltiksi ja uusien asukkaiden houkuttelemi-
seksi

• Lisätä ympäristö- ja kotiseututietoisuutta kokoamalla alueesta hajallaan
oleva tieto yksiin kansiin

• Maaseudun elinkelpoisuuden ja ympäristön tilan parantaminen kehittä-
mällä alueen palveluja, virkistys- ja moninaiskäyttöä sekä maaseudun
sivuelinkeinoja

Karvianjokilaakson virkistysreitistösuunnitelman tavoitteita ovat:

• Eri liikkumistapojen huomioon ottaminen
• Eri luonteisten ja vaihtelevien reitistöjen luominen
• Yhteisten taukopaikkojen sijoittaminen eri reitistöjen risteämiskohtiin
• Alueen merkittävien kohteiden esille tuonti
• Reittien linjaus erillisten kohdealueiden kautta
• Reittien merkitseminen maastoon
• Reitti-informaation jako ja opastuspisteet

Tavoitteita ja suunnitelmia on käsitelty ohjausryhmän kokouksissa, kyläil-
loissa, maastokäynneillä sekä keskusteluissa yksityisten rahoittajien ja
muiden maanomistajien kanssa.

Tässä kehittämissuunnitelman osassa keskitytään Karvianjokivarren kehit-
tämisalueen reitistöön. Reittien tarkoituksena on palvella asukkaita, matkai-
lijoita, alueella vierailevia ja muista syistä liikkuvia, jokivarren elämästä ja
luonnosta kiinnostuneita ihmisiä. Reitit ovat virkistysreittejä, jotka on ajateltu
myös sellaisia ulkoilijoita varten, jotka liikkumisen ilon ja hyödyn lisäksi  ar-
vostavat myös perinteistä kulttuuriympäristöä, luontoa ja maisemaa. Sa-
malla ulkoilijat näkevät perinteisiä maankäyttötapoja elinvoimaisen maan-
viljelyn ja karjanhoidon muodossa.



KANKAANPÄÄ, KARVIANJOKILAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA �
KARVIANJOKILAAKSON VIRKISTYSREITISTÖ

Reittejä on suunniteltu liikkumistapojen ja mahdollisuuksien mukaan eri
käyttäjäryhmille. Patikoijat, polkupyöräilijät, melojat ja moottorikelkkailijat
liikkuvat eri tavoilla ja heille on omat reittinsä. Reitistön opastuskeskuksena
toimisi Pettu-Eerikin hovi, majoitus-, ruokailu- ja ohjelmapalveluja tarjoava
yritys Venesjärven kylässä sekä infopisteinä Laurin ja Veneskosken koulut.
Myös itse kohteissa olisi tarkempaa tietoa kustakin kohdealueesta.

Samanaikaisesti laadittu Karvianjoen alaosan kalataloudellinen kunnostus-
suunnitelma (Pirkanmaan ympäristökeskus) tähtää virtakutuisten kalalajien
olosuhteiden parantamiseen samalla kun koskimaisemaa palautetaan lä-
hemmäksi luonnon omaa työtä. Toteuttamisen jälkeen muuttuvat melojien
olosuhteet koskissa ja koskien kiinnostavuus kalastuskohteina oletettavasti
lisääntyy. Taukopaikkojen yhteydessä toimivissa palvelupisteissä tulee olla
myytäväksi kalastuslupia, mikä voi kiinnostaa varsinaisten kalastusharras-
tajien lisäksi myös melojia.

2. Alueen nykytilanne ja historia

2.1 Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue Karvianjoen laaksossa on suurimmaksi osaksi maisemalli-
sesti arvokasta aluetta laajoine avoimine viljelyspeltoineen ja useine arvok-
kaine luontokohteineen. Rakentaminen on pääosin haja-asutusluonteista,
taajamaluonteista asumista on Ala-Honkajoen ja Veneskosken kylissä. Lo-
ma-asutus jokivarressa on vähäistä.

Alueen pohjoisosassa on laaja yhtenäinen maisema-alue, jonka läpi Kar-
vianjoki ja Pohjanmaantie kulkevat rinnakkain. Asutus sijoittuu pääosin
nauhamaisesti teiden varsille avoimen laakson ja puustoisen selänteen
reunavyöhykkeelle. Alue on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuu-
rimaisemaksi. Kyynärjärven suojeltu lintujärvi kuuluu kokonaisuuteen ja se
näkyy hyvin Pohjanmaantielle. Ala-Honkajoen pohjoispuolella ja Pukanluo-
massa jokirannat ovat jyrkähköjä. Pukanluoma ja Sillanpään puro kuuluvat
Natura 2000 -ohjelmaan.

Hapualta Veneskoskelle jokilaaksomaisema on edelleen avointa peltomai-
semaa. Karvianjoen rannat ovat loivemmat ja joessa on yksittäisiä del-
tasaaria. Paattikoskella joki ja sen rinnalla olevat vanhat jokiuomat muo-
dostavat luonnonkauniin kokonaisuuden. Kahilakeitaan keidassuo Kar-
vianjoen ja Venesjärven välissä kuuluu Natura 2000 -alueisiin.  Rannoilla
on monia kivikautisia asuinpaikkoja.

Veneskoskella Karvianjoki virtaa korkeiden kallioiden välissä ja alue on
puustoista. Joen yli on maantie- ja rautatiesiltoja, joista etenkin kivirakentei-
set Soikan maantiesilta ja rautatiesillat ovat kiinteä osa kyläkuvaa.

Veneskoskelta etelään jokivarressa on peltoja, joskin kapeampana vyöhyk-
keenä kuin suunnittelualueen pohjoisosassa. Rannat etenkin länsipuolella
Karvianjokea ovat loivia ja asutus alueella on vähäistä. Kynäsjärven ranta-
alue on tasainen ja soistunut.
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Alueella on monia merkittäviä luonto-, rakennus- ja muinaismuistokohteita,
jotka on esitetty tarkemmin kohdesuunnitelmissa ja lähdeselvityksissä.

2.2 Alueen kehityshistoria

Karvianjokilaakson alueella asuttiin jo esihistoriallisella ajalla. Tästä on
osoituksena erilaiset asuinpaikka- ja esinelöydöt. Esihistoriallista aikaa seu-
ranneen eräkauden aikana ei Karvianjokilaaksossa ollut vielä pysyvää
asutusta. Ikaalislaiset omistivat kuitenkin alueella sellaisia eräalueita, joilla
he poikkesivat pitkilläkin pyyntiretkillään. Ensimmäinen talo, josta on tietoa,
on 1620-luvulla perustettu Kyynärjärven talo. Seuraavalla vuosisadalla oli
selvästi pysyvää asutusta jo Ala-Honkajoella ja Veneskoskellakin. Karvian-
jokilaakson asutuksen tihentyessä myös elinkeinot muuttuivat. 1700-luvun
lopulla jokilaakson väestö sai toimeentulonsa karja- ja metsätalouden tuot-
teiden myynnistä.

Suomen sota vuosina 1808-09 vaikutti myös Karvianjokilaakson väestön
elämään. Sotavuosien jälkeen elämä palasi Karvianjokilaaksossa uomiinsa
ja talous normalisoitui. Karvianjoella oli tärkeä merkitys tervan ja puutava-
ran uitossa Merikarvialle ja Poriin. Karvianjokilaakson väestön kaupankäyn-
tiä helpotti 1830-luvulla rakennettu tie Kankaanpäästä Noormarkkuun.
Myyntitalouden lisäksi jokilaaksossa oli omavaraistaloutta. Agraarisuus oli
alueelle leimaa antava piirre aina 1950-luvulle asti. 1830-luvun loppupuo-
lella alueella tehtiin myös sahanrakentamissuunnitelmia, jotka eivät kuiten-
kaan toteutuneet Pukanhaavan sahaa lukuun ottamatta. 1860-luvun kato-
vuodet jättivät jälkensä myös Karvianjokilaakson alueelle. Väestön keskuu-
dessa levisi kulkutauteja ja ruoan puutteessa jouduttiin turvautumaan pet-
tuleipäänkin. Katovuosien jälkeen Karvianjokilaakson alueella alkoi vilkas
sahojen rakentaminen. Sahojen ohella vesimyllyjen rakentaminen oli vil-
kasta 1800-luvun lopulta 1900-luvulle saakka.

Varhaisen teollisuuden kehittyminen jatkui Karvianjokilaaksossa 1900-
luvulla. Talouslama koetteli kuitenkin 1930-luvulla erityisesti sahateolli-
suutta. Tämän seurauksena osa sahoista joutui lopettamaan, osa jatkoi
toimintaansa uusien omistajien johdolla. Sahateollisuuden lisäksi jokilaak-
sossa toimi 1900-luvulla erilaisia tehtaita huopatehtaasta leipomoon. Kar-
vianjokilaakso teollistui kuitenkin hitaasti verrattuna muuhun Satakuntaan.
Valtaosa sahoistahan keskittyi Kokemäenjoen suuhun. Karvianjokilaakson
sahojen määrän vähyyden syynä saattoi olla alueen kaukainen sijainti ja
pitkät kulkuyhteydet muihin kaupunkeihin. Sopivia kuljetusreittejä ei ollut,
kun tukinuittokin päättyi Karvianjoessa 1950-luvulla. Sahat vähentyivät ky-
syntävetoisesti.

Kynäsjärven 1800-luvun lopussa aloitettu kuivatus vaikutti järven lähialuei-
siin vielä 1900-luvun puolivälissäkin. Syntyneillä vesijättöalueilla harjoitettiin
maanviljelyä. Karvianjoen alueella tehtiin 1900-luvulla muitakin vesistöön
liittyviä muutoksia. Veneskoskella koskien määrä väheni perkauksen takia.

Lähde: Elämisen ehtoja Kankaanpään Karvianjokilaaksossa
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2.3 Alueen maisema- ja asutushistoria

Kivikautisia asuinpaikkoja ja muita muinaisjäännöksiä on eniten löydetty jo-
kivarren  kumpareilta Paattikosken, Rajasalonkylän ja Hapuan tienoilta.
Myös Veneskosken seutu on ollut jo varhain asutuksen piirissä. 1800-luvun
puolivälin tienoilla asutusta on ollut samoilla seuduin kuin muinaisjäännös-
tenkin sijainti, mutta myös Pukanluoman varressa, Hongonkylässä ja Ala-
honkajoen jokitörmillä on ollut asumuksia ja peltoaukeita, jotka ovat olleet
merkittyinä vanhoissa kartoissa. Veneskosken seudulla ei peltoja ole juuri-
kaan ollut, mutta Paattikoskella ja Rajasalonkylässä jo selvästi enemmän
vaikkakin hajanaisempina tilkkuina. Kyynärjärvi oli selvästi nykyistä laajem-
pi, eikä sen rannoilla ollut asumuksia ja peltojakin vain pohjoispäässä. Lep-
päruhkassa on ollut muutama asumus ja laaja peltoaukea Karvianjoen län-
sirannalla. Kynäsjärven rannalla ei ollut asutusta. Kylien suurimmat asutus-
ryhmät sijaitsivat peltojen ulkopuolella moreeni- ja kalliomailla.

Historiallinen, jo 1800-luvun puolivälissä käytössä ollut tiestö on edelleen
osittain alkuperäisillä sijoillaan. Vanha Pohjanmaantie sijaitsi nykyisellä pai-
kallaan, tosin mutkat on nykyisellään oikaistu. Karvianjoen länsirannalla
Koukuntie kierteli pääosin juuri samoilla sijoilla kuin nykyisinkin. Siikaisten-
tiellä oli silta Karvianjoen yli. Vanha, v. 1810 rakennettu Soikanraitti  johti
joen yli sillan kautta. Tien rinnalle on tullut uusi oikaistu Pori-Kankaanpää
valtatie. Paattikoskelle ja Hapualle vei tieyhteydet Porintieltä.

Peltopinta-ala on  moninkertaistunut 1800-luvun puolivälistä 1926-luvulle
tultaessa. Kyynärjärvi on pienentynyt, mutta järven ympäristön ja lähikylien
pellot ovat laajentuneet. Vuoden 1926 kartassa näkyy tie Hapualta Ra-
jasalonkylään ja edelleen Venesjärvelle. Talot Pohjanmaantien varressa
ovat lisääntyneet ja Karvianjoen länsipuolella niitä on tullut lisää peltojen
reunoihin. Kynäsjärven pinta-ala on pienentynyt huomattavasti vedenpinnan
laskun myötä ja joitakin merkkejä asutuksesta näkyy rantametsissä. Joen
varressa oli vielä 1850-luvulla runsaasti niittyjä, mutta 1920-luvulla niiden
määrä oli jo vähentynyt ja pellot ulottuivat hyvin lähelle vesirajaa.

Peltojen raivaaminen muutti Karvianjokivarren maisemaa huomattavasti
avoimemmaksi vielä 1970-luvulle saakka. Rakennettiin rautatie ja lisää
maanteitä ja erilaisia laitoksia ilmestyi jokivarren maisemaan. Joki itse haki
uomaansa helposti muovautuvassa maaperässä ja ihminenkin pyrki muut-
tamaan joen luonnetta mm. perkaamalla Paattikosken. Uusia asuinraken-
nuksia ilmestyi useimmiten pääteiden varteen, mutta myös peltojen reuna-
vyöhykkeille.

Vanhaa rakennuskantaa on jäljellä useilla tiloilla erityisesti Hapuassa, Kyy-
närjärvellä sekä Leppäruhkassa, mutta myös muissa Karvianjokivarren ky-
lissä. Ala-Honkajoella vanhimmat rakennukset sijaitsevat historiallisten tei-
den varsissa tai Laurin ja Velhonkylän rakennusryhmittymissä. Pukan-
luoman puronvarsimaisemassa perinteinen asutus on peltojen ja metsien
reunavyöhykkeillä, muutama puronvarressakin. Kyynärjärven viljelysaukeilla
suorat tielinjat halkovat peltoja, jotka rajautuvat metsään. Harvat kumpareet
rikastuttavat avointa maisemaa. Perinteinen asutus on sijoittunut pääteiden
varsille.
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Rajasalonkylän perinteinen asutus on keskittynyt Venesjärventien varteen.
Paattikosken pienipiirteisessä maisemassa asutus on uudempaa ja on si-
joittunut peltojen keskelle kumpareille. Veneskoskella ja Leppäruhkassa si-
jaitsevat asutuskeskittymät, joista Veneskosken vanhempi asutus näkyy
yleensä ylempänä selänteillä ja uudempi jokitörmällä. Leppäruhkan asutus
sijaitsee Ruhkatien varressa.

Lähde: Kankaanpään Karvianjokilaakso, Kulttuurimaiseman historiaa ja ny-
kypäivää

3. Alueen vahvuudet ja heikkoudet

Karvianjokilaakson vahvuutena on sen maisema- ja luontoarvot maaseutu-
maisessa ympäristössä. Erityiskohteita ovat mm. Kavonkoski, Kyynärjärvi,
Paattikoski, Kahilakeidas ja Veneskoski.  Alueen nykyinen virkistyskäyttö
on suhteellisen vähäistä. Pohjoisosassa Pohjanmaantien liikenne vaikeut-
taa lähialueen virkistyskäyttöä.

4. Reitistösuunnitelma

Reitistösuunnitelmassa on tutkittu aluetta erityyppiset liikkumistavat huomi-
oon ottaen. Eri reitistöt on linjattu niin että ne kulkevat yhteisten taukopaik-
kojen kautta.

Alueen reitistökartta on esitetty liitteenä 3 ja tauko- ja rantautumispaikat
liitteenä 1.

4.1 Patikointireitit

Venesjärveltä jalankulkija voi valita monia eri mittaisia patikointireittejä. Osa
reiteistä kulkee vanhoja polkuja ja tilusteitä metsän keskellä, osan matkaa
voi kulkija katsella pellon reunalta avautuvaa viljelymaisemaa. Vielä on
mahdollista kulkea tienpientareellakin, koska liikenne on  suhteellisen rau-
hallista. Polkuvaihtoehtoja on Kahilakeitaalle ja Veneskoskelle, Paattikos-
kelle sekä länteen päin Venesjärven ympäri ja Sinahmille.

Itään Paattikoskelle suuntautuvan polun varrelta löytyy mielenkiintoisia ja
vaihtelevia luontokohteita kuten jyrkänteisiä kallioita, joilla kasvaa luonnon
muovaamia erikoisia puita. Polku voi kulkea suon reunaa, jossa kulkija voi
nauttia suon tuoksusta samalla kun hänen katseensa lepää rauhallisessa
suomaisemassa.

Kahilakeitaan tuntumassa voi päästä kuulemaan ja näkemään runsaslaji-
sena esiintyviä lintuja. Kahilakeitaan nuotiopaikalla voi pysähtyä lepäämään
ja viereisellä lintutornilla voi tarkkailla keitaan lukuisia lintulajeja varsinkin
muuttolintujen pysähtyessä lepäämään ja ruokailemaan keitaan avo-
vesilämpäreille. Infotaulusta voi lukea tietoja linnustosta, esimerkiksi mitkä
harvinaiset lintulajit on tavattu ruokailemassa vuosien saatossa keitaan
suojissa. Kahilakeitaan länsilaidassa on myös noin kilometrin mittainen pit-
kospuupolku.
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Kyynärjärven A-kodilta voi patikoija lähteä luontoretkelle ensiksi Kyynärjär-
ven rantamaisemaan ja kiivetä lintutorniin tarkkailemaan arvokkaan lintujär-
ven linnustoa. Rakennettua polkua pitkin pääsee järven luoteiskulman
luonnonsuojelualueelle ja luonnonkauniiseen Hannunniemeen, jossa järven
laskupuro ja Pukanluoma yhtyvät. Alueella on luontopolku lehtomaisessa
maisemassa sekä tulipaikka, jossa voi istahtaa nauttimaan monipuolisesta
luonnosta ja laittaa retkiruokaa. Infotaulusta löytyy tietoa paikan luonnosta.
Takaisin A-kodille pääsee Karvianjoen törmän Piittapolkua patikoiden.

Monet pienet tiet soveltuvat mainiosti patikoijalle, joka haluaa liikkua met-
säisessä tai viljellyssä maaseutumaisemassa.  Teiden varsilta löytyy mie-
lenkiintoisia luonto- ja maisemakohteita, kauniita ja arvokkaita vanhoja ra-
kennuksia ja muinaismuistokohteita. Laurin ja Veneskosken kouluilla on
valaistut kuntopolut ulkoilijoille.
(Toteutetut kohteet: Kyynärjärven lintutorni)

4.2 Pyöräilyreitit

Venesjärvi-Kynäsjärvi-Veneskoski

Pyöräilijä ehtii liikkua nykyaikaisella vaihde- tai maastopyörällä kymmeniä
kilometrejä päivän aikana. Reiteistä voi valita Venesjärveltä metsän kes-
kellä kulkevan reitin Veneskosken kautta Kynäsjärven pohjoispäähän. Vä-
lillä pyöräilijä ehtii pysähtyä katsomaan kosken kuohuja Karvianjoen ran-
nassa. Majankoskelta löytyy kioskipalveluita, uimaranta ja tulipaikka. Info-
taulu kertoo muista palveluista ja kartalta voi tarkistaa vaikkapa mielenkiin-
toisten luontokohteitten sijaintipaikat.
(Toteutetut kohteet: Majankosken vanha uimapaikka)

Paluumatkan voi tehdä vanhaa maantietä Tuunajärven kautta takaisin Ve-
neskoskelle, jossa voi levähtää vaikkapa koulun rannan monipuolisella vir-
kistysalueella. Kioskista voi ostaa virvokkeita ja lunastaa kalastusluvan
Karvianjoelle. Posti, internet, vesipiste, käymälä ja tulipaikka ovat käytettä-
vissä.
(Toteutetut kohteet: Veneskosken kesäkioski, kuntopolku, käymälä)

Veneskoskella kannattaa tutustua myös paikallisiin nähtävyyksiin; vanhaan
kivisiltaan ja uudempiin, nykyisin jo käytöstä pois jääneisiin mutta hyvä-
kuntoisiin rautatiesiltoihin. Kaapan myllyn rauniot rautatiesillan eteläpuolella
muistuttavat vielä ajoista, jolloin Karvianjoen koskissa myllyt jauhoivat vil-
jaa.

Paattikoski-Hapua-Kyynärjärvi

Matka voi jatkua Veneskoskelta vanhaa kylätietä, Soikanraittia, edelleen
Porintien pohjoispuoleiselle kylänraitille ja sieltä joko Kankaanpään kes-
kustaan tai metsämaiseman halki erikoiselle luonnonmuodostumalle, Paat-
tikoskelle. Lehtomainen deltasaarien muodostaman sykerön kiertävä Paat-
tikoski voidaan ylittää kosken yläpuolelta perinteisesti veneen ja vetoköy-
den avulla. Pyöräreitti jatkuu muinaismuistokohteiden ja Palaneiden kallioi-
den kautta Venesjärventielle tai Karvianjoen etelälaitaa myötäillen suoraan
kohti Hapuaa.
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Pyöräilijä voi palata Venesjärvelle tai kääntyä itään päin viljelymaiden hallit-
seman Rajasalonkylän halki Hapuan arvokkaaseen kulttuurimaisemaan.
Monet muinaismuistokohteet ja arvokkaat vanhat rakennukset kertovat
seudun vanhasta asutuksesta. Reitti jatkuu pohjoiseen Tulvasillantien
kautta Hirvikankaan tielle Karvianjoen ylittävälle kauniille puusillalle. Sillan
lähellä on lähde, josta voi nostaa puhdasta juomavettä. Vieressä on A-koti
ja sen rannassa lintutorni tunnetun ja valtakunnallisestikin arvokkaan Kyy-
närjärven lintujen muutonaikaisen levähdys- ja ruokailupaikan tarkkailuun.
Laaja Kyynärjärven kulttuurimaisema avautuu laakeassa laaksossa. Näky-
mät ovat pitkiä ja maisema tarjoaa rauhallista idylliä; vesipintaa, viljelyssä
olevia peltoja ja niitä rajaavan metsänreunan. Vielä voi nähdä karjan lai-
duntavan maatalon pihapiirin tuntumassa.
(Toteutetut kohteet: Kyynärjärven lintutorni)

Lauri-Koukunkylä-Velhonkylä

Polkupyöräreitti jatkuu Kyynärjärveltä pohjoiseen metsänrajassa sukeltaen
välissä sisälle metsään. Lähdeniemen tihkusuo on erikoinen pohjavesitih-
kuja ja lähdesilmiä pursuava suoalue reitin varrella. Laurin koulun suora-
myyntipisteestä voi ostaa paikallistuotteiden lisäksi pientä purtavaa ja ka-
lastuslupia. Viihtyisässä rannassa on tulipaikka. Koululla voi taas täyttää
juomavesiastiansa, käväistä käymälässä ja tutkia infotaulusta alueen tarjo-
amia  muita palveluita ja käyntikohteita. Aivan vieressä sijaitsee mm. Kar-
vianjoen ylittävä vanha silta, josta pyöräilijäkin voi siirtyä halutessaan joen
itäpuolelle Pohjanmaantien varteen.
(Toteutetut kohteet: Laurin koulun kuntopolku ja käymälä)

Reitti jatkuu myös rauhallisemmalla joen länsirannalla halki vuorottelevan
pelto- ja metsämaiseman. Koukunkylän kalliojyrkänteet ja hakamaat luovat
vaihtelua tienvarsimaisemaan. Koukunkylässä on myös metsästysmaja
ampumaratoineen. Mielenkiintoinen kohde on Velhonkylän vanhaa kylän-
raittia edustava kylämaisema. Joen ylitys riippusiltaa pitkin on seikkailu ja
viehättävä kylänraitti avautuu tulijan silmiin maisemaan hyvin soveltuvine
rakennuksineen ja pihapiireineen. Joen voi käydä ylittämässä myös Hon-
kajoen puolella mielenkiintoista Vatajankosken voimalaitoksen patosiltaa
pitkin, josta avautuu pitkät ja kauniit jokimaisemanäkymät.
(Toteutetut kohteet: Metsästysmaja, sillat)

Pohjanmaantie-Pukanluoma-Vanha tiestö

Kun pyöräreitti Ala-Honkajoella siirtyy Karvianjoen yli Pohjanmaantielle,
saapuu pyöräilijä samalla nykyaikaisempaan tiemaisemaan leveine ja vilk-
kaammin liikennöityne teineen. Kevyenliikenteenväylää on kaavailtu Sii-
kaistentien pohjoispuolella Pohjanmaantien länsipuolelle ja Kankaanpään
keskustan suuntaan itäpuolelle, jolloin vanhoja rinnakkaisteitä (Kamreerin-
tie, Rauniontie, Lohikontie) voitaisiin hyödyntää. Pyöräilijöiden viihtyvyyden
kannalta vanhat tieosuudet tuovat vaihtelua pyöräreittiin. Ala-Honkajoelta
etelään pyöräretki kannattaa ulottaa mielenkiintoiselle ja luonto- ja maise-
maolosuhteiltaan monimuotoiselle Pukanluoman tielle. Kevyenliikenteen
puusilta yli Pukanluoman ja vanha kaunis Pohjanmaantien silta ovat mo-
lemmat katsomisen arvoisia rakenteina ja kauniin luonnonympäristönsä
puolesta. Kevyenliikenteen sillan kupeessa on laavu ja tulipaikka, joiden ää-
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ressä pyöräilijä voi levähtää luonnon helmassa. Koko Pukanluoman vesi-
uoma ja jokivarsi edustavat erittäin monimuotoista luontoa valtakunnallises-
tikin katsoen.
(Toteutetut kohteet: Pukanluoman laavu ja tulipaikka, sillat)

Rauniontieltä pyöräreitti siirtyy taas Pohjanmaantien varteen, josta avautu-
vat avarat näkymät Kyynärjärven kulttuurimaisemaan.  Vanha maantie, Lo-
hikontie, vanhoine siltoineen ja kauniine kyläympäristöineen kannattaa pi-
tää mielessä, kun jatkaa vihdoin Kankaanpään keskustaan.

Mikäli matka alkoi Venesjärveltä, takaisin Kankaanpään keskustasta kan-
nattaa ajaa joko kauniin Hapuan kulttuurimaiseman kautta tai vaihtoehtoi-
sesti vaikkapa Äpätin ja Veneskosken kylien kautta halki harvaan asutun
metsäisen maaseutumaiseman.

4.3 Melontareitti

Karvianjoen melontareitti alkaa Karvian kunnan Karvianjärvestä, kulkee
halki Honkajoen ja Kankaanpään ja päättyy n. 100 km myöhemmin Inhot-
tujärveen Pomarkun kuntaan. Reitti kulkee lähes koko matkan jokia myö-
ten. Koko reitistä löytyy tarkempia tietoja mm. reitistä tehdystä oppaasta
(Karvianjoen vesistö. Melontareittiopas. 2001). Melojille löytyy tukikohdaksi
Pettu-Eerikin Hovi Venesjärvellä, josta löytyy tarkempaa tietoa melontarei-
tistä ja palveluista reitin varrella. Hovissa voi myös ruokailla ja yöpyä. Reitin
varrella on rantautumis- ja taukopaikkoja, joista löytyy tarpeellisia palveluita
melojille. Melontaretkiä voi tehdä kokeneen ohjaajan johdolla ja palveluja
tarjoaa mm. Erä- ja luonto-opas Timo Laine Noormarkusta.

Kalataloudellinen kunnostus
Karvianjoen alaosan kalataloudellinen kunnostussuunnitelma (S. Moilanen.
Pirkanmaan ympäristökeskus. 2003) pyrkii turvaamaan melojille edelleen
lasku-uomat koskiin samalla kun sillä pyritään saamaan virtakutuisille ka-
loille sopivia kutupaikkoja. Tämä on kuitenkin syytä ottaa huomioon kos-
kenlaskua suunnitellessa.  Kunnostussuunnitelmia on tehty Kankaanpään
kaupungin puolella Kavonkoskelle, Paattikoskelle, Veneskoskelle (rautatie-
sillan molemmin puolin), Mateenpalonkoskelle ja Majankoskelle. Viime vuo-
sina heikkona kalavetenä tunnetulle Karvianjoelle toivotaan saatavan virta-
vesissä viihtyviä kalalajeja, erityisesti eri kokoisia taimenia.

Laurin koulun rantautumispaikka ja palvelupiste

Kankaanpäässä reitti alkaa kun meloja on ohittanut yläpuolisen Vatajan-
kosken padon. Korkeat ja puustoiset rantatörmät  sulkevat melojan rauhalli-
seen jokiuomaan. Ensimmäinen rantautumispaikka ja palvelupiste löytyy
Ala-Honkajoelta Laurin koulun rannasta. Laurin koulun suoramyyntipis-
teestä voi ostaa paikallistuotteiden lisäksi pientä purtavaa ja kalastuslupia.
Viihtyisässä rannassa on tulipaikka ja yöpyminen rantatörmällä omassa
teltassa on mahdollista. Koululla voi täyttää juomavesiastiansa ja käväistä
käymälässä. Lenkki koulun kiertävällä ulkoilureitillä tuo liikuntaa jaloillekin.
Paikalta löytyy lisäinformaatiota alueen tarjoamista  muista palveluista, ta-
pahtumista ja käyntikohteista.
(Toteutetut kohteet: Laurin koulun kuntopolku ja käymälä)
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Matka jatkuu halki levollisen ja arvokkaan Hongankylän kulttuurimaiseman
kunnes saavutaan Kyynärjärven pohjoispuolella Karvianjokeen laskevan
Pukanluoman risteykseen, josta löytyy rantautumispaikka. Nuotiopaikka
varusteineen, Hannunniemen luontopolku ja infotaulu alueen palveluista ja
mielenkiintoisista kohteista kuuluvat monipuolisen ja arvostetun luon-
nonympäristön lisäksi paikan tarjontaan. Karvianjoen rantapiitalla voi astella
läheiselle Hirvikankaan lähteelle täyttämään juomavesiastiansa. Kyynärjär-
ven rannassa voi  nousta lintutorniin tarkkailemaan arvokkaaksi lintujen
muutonaikaiseksi levähdys- ja ruokailukohteeksi luokitellun järven moni-
puolista ja paikoin harvinaistakin lintukantaa.  Ympärillä avautuu arvokkaan
kulttuuriympäristön avara järvilaakso, jossa näkymät ovat pitkiä ja ilme ta-
sapainoinen. Hieman Pukanluomasta etelään on Hirvikankaan riippusilta,
jonka kupeessa on myös rantautumispaikka, josta on lyhyempi matka Hir-
vikankaan lähteelle. Sillan pielessä voi myös pulahtaa uimaan.
(Toteutetut kohteet: Kyynärjärven lintutorni)

Kuusi kilometriä A-kodin jälkeen alkaa vauhdikkaampi koskijakso. Paatti-
kosken rantautumispaikalla meloja joutuu nousemaan kanootistaan ja
tarkistamaan kosken ennen laskua tai siirtämään kanootin kosken alapuo-
lelle. Koskeen on suunniteltu entisöintitoimia, joten sen laskutapa on voinut
muuttua.  Rannassa on tulipaikka ja käymälä. Nuotiopaikalla sopii levähtää
ja valmistaa retkiruokaa samalla kun valmistautuu uuteen laskuun. Ohitus-
reitti kulkee vanhoja jokiuomia myötäillen niemen halki. Samalla pääsee
näkemään läheltä kauniin deltasaaren lehtomaista luontoa.

Paattikoskelta tai kolmisen kilometriä myöhemmin Kahilaojan kapeaa ojaa
hyväksi käyttäen voi tehdä patikkaretken Venesjärven suuntaan Kahilakei-
taan reunamilla. Kahilakeitaan länsilaidalla on lintutorni, jossa lintuharras-
tajat tarkkailevat Naturaan kuuluvan suon lintujen muuttoajan monilajista
lintukantaa. Ojalta pääsee myös metsäpolkuja ja tilusteitä myöten Pettu-
Eerikin hoville. Patikointimatkaa Pettu-Eerikin hoville on Paattikoskelta
noin 4 km ja Kahilaojalta noin 3 km.

Veneskosken rantautumispaikka ja palvelupiste

Pori-Kankaanpäätien alitus on näkyvä merkki seuraavasta rantautumis-
paikasta palvelupisteineen Veneskosken koulun rannassa. Rannassa on
monipuolinen palveluvarustus ja kesäkioski varastojen täydentämistä var-
ten. Infotaulu kertoo ympäristöstä ja sen mielenkiintoisista kohteista; van-
hasta kolmikaarisesta kivisillasta, rautatiesilloista ja myllyn raunioista. Par-
haat koskimaisemat avautuvat korkeuksista vanhalta rautatiesillalta. Myös
paikkakunnan palveluista löytyy tietoa infopisteiden yhteydessä ja sieltä voi
ostaa kalastuslupia kunnostussuunnitelmien kohteena olevaan koskeen
(kuva). Kesäteatterin yhteydessä on käymälä ja rannassa voi tulipaikalla
katsella kosken kuohuja ja pystyttää vaikka yöpymistelttansa törmälle.
Vaihtelua liikuntaan saa kiertämällä kuntopolun koulun ympäristössä. Ve-
neskoski on aika ajoin hurja laskettava, joten sekin tulee tarkistaa ennen
laskua. Ohituspolku lähtee tulipaikan läheltä ja kanootin voi kantaa kosken
alapuolelle rautatien eteläpuolelle.
(Toteutetut kohteet: Veneskosken kesäkioski ja kuntopolku)
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Veneskoskelta etelään maisema muuttuu taas avoimemmaksi, tosin joki
virtaa ajoittain syvällä uomassaan. Lähes 10 kilometriä riittää nopeaa vauh-
tia ja pari koskipaikkaakin tulee melojalle eteen. Mateenpalokoskea on
suunniteltu kunnostettavaksi kalataloudellisiin tarpeisiin. Majankosken lasku
voi korkean veden aikana olla hengenvaarallinen, joten se tulee ehdotto-
masti tarkistaa etukäteen. Olosuhteet ovat muuttuneet entisestä, mikäli
koskea on kunnostettu kalojen kutupaikkojen saamiseksi, kuten suunnitel-
missa on esitetty. Ohitus sujuu joen oikealla puolella olevaa tietä myöten.
Majankoskella on rantautumispaikka sekä kesäkioski, tulipaikka ja uima-
paikka melojienkin käytettävissä. Infotaulu kertoo mitä mielenkiintoisia
kohteita ja palveluita lähistöltä löytyy.
(Toteutetut kohteet: Majankosken vanha uimapaikka)

Majankosken jälkeen avautuu eteen ensin hitaasti laskeva jokiuoma ja vii-
mein Kynäsjärven pinta, jota myöten voi rauhallisesti jatkaa melomista
edelleen Pomarkun puolelle.

4.4 Moottorikelkkareitit

Kankaanpään moninaiset maisemat soveltuvat moottorikelkkailuun. Va-
kiintuneiden reittien sijaintia voi kysyä kyläyhdistyksiltä. Paikkakunnalla on
tarjottavana myös moottorikelkkasafareita.

4.5 Autoilijan reitit

Autoilijan paras tapa saada kosketus maaseudun kulttuurimaisemaan on
siirtyä uusilta valtateiltä vanhoille maanteille, jotka aikansa tapaa noudatta-
en kulkevat maaseutumaisemassa vanhojen arvokkaiden rakennusten ja
pihapiirien tuntumassa.

Hapualta pohjoiseen

Poriin johtavalta valtatieltä voi Jyllinmäellä kääntyä Venesjärventielle. Noin
1,5 km ajon jälkeen voi kääntyä oikealle komean Joukasen talon ilmestyes-
sä risteyksessä näkyviin. Tie kulkee metsän reunassa toisen puolen avau-
tuessa avaraan Hapuan kulttuurimaisemaan. Heposalon jälkeen reitti
kääntyy Hirvikankaalle kohti Karvianjokilaaksoa. Tien pohjoispuolella on
valtakunnallisesti arvokas Kyynärjärven lintujärvi ja sen ympärille levittäyty-
vä Kyynärjärven kulttuurimaisema-alue. Kyynärjärven rannassa on lintutor-
ni, johon voi kiivetä maisemia ja lintuja katselemaan. Karvianjoen itärannalla
A-kodin viehättävä koivukuja vanhan sisäänajotien varressa muistuttaa
ajasta, jolloin sisääntulo pihaan tehtiin arvokkaaksi. Karvianjoen yli johtaa
kaunis puukantinen riippusilta, jolta avautuu näkymiä Karvianjokivarren
rantamaisemaan.

Karvianjoen länsipuolella reitti kääntyy metsän laidassa pohjoiseen ja on ai-
na Honkajoelle asti valtakunnallisesti arvokasta Karvianjoen kulttuurimai-
sema-aluetta. Tieltä avautuu näkymiä kauas joen yli vastarannan pelloille.
Lähdeniemen suon lähdesilmät ja pohjavesitihkut tien varressa tekevät
suosta mielenkiintoisen luontokohteen. Laurinkylän koululla on palvelupiste,
josta löytyy opasteita ja pientä purtavaa.
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Autoilijan kannattaa jatkaa matkaa Karvianjoen länsipuolella Koukunkylän-
tietä pitkin. Koukunkylän kohdalla tien varressa on arvokkaiksi luontokoh-
teiksi luokiteltuja hakamaita ja kallioalueita, jotka näkyvät tiellä liikkujallekin.
Jos malttaa jättää autonsa hetkeksi tien varteen pääsee näkemään myös
puronotkoja, kotkansiipilehtoja ja majavankaatojakin. Monet hakamaat ovat
edelleen laidunkäytössä ja karja laiduntaa rantaniittyjä kesäaikana.

Velhonkylässä voi nähdä nykyisin harvinaistuneen joen ylittävän kevyenlii-
kenteen riippusillan ja voihan sitä käydä jalkaisin kokeilemassakin. Samalla
näkee paremmin Velhonkylän vanhan säilyneen kylänraitin Karvianjoen
molemmin puolin ja mm. suojellun, ennen 1850-lukua rakennetun Vel-
honojan päärakennuksen ja hyvin säilyneen pihapiirin. Vain parin kilometrin
päässä pohjoiseen on Vatajankosken patosilta, jota myöten autoilija pääsee
ylittämään joen. Silta on tunnettu näköalapaikka ja patorakennelmat kiin-
nostavia käden jälkiä maisemassa.

Paluu Kankaanpään suuntaan tapahtuu aluksi Pohjanmaantietä, jonka var-
ressa näkyy vanhoja säilyneitä rakennuksia, mm. suojellut Hakamäen so-
pusuhtainen ja hyväkuntoinen päärakennus sekä Kiviojan 1800-luvun lopun
vanhaa rakennuskantaa edustava pohjalaisvaikutteinen päärakennus. Pian
voikin kääntyä kohti Karvianjoen rantaa Kamreerintielle, jossa muutamat
vanhat rakennukset luovat raitille tunnelmaa.

Seuraava merkittävä poikkeaminen Pohjanmaantieltä voisi olla itään Lam-
minkylään johtava tie. Tie seurailee Naturaan kuuluvan Pukanluoman mai-
sema-aluetta ja joen yli itäpuolelle pääsee ennen Lamminkylää. Kasken-
maantien varresta löytyy uusi kevyenliikenteen silta Pukanluoman yli  ja sil-
lan kupeessa on kyläyhdistyksen rakentama laavu. Paluutie etelään nou-
dattelee metsänreunaa  ja sivussa avautuva puustoinen jokivarsi on luon-
nonkaunista aluetta peltomaisemineen, jossa näkyy myös suojeltu Antin-
luoman päärakennus komeine kuisteineen. Pohjanmaantiellä heti liittymän
jälkeen uuden sillan vieressä on vanha kivisilta.

Vielä ennen Kankaanpään keskustaa kannattaa kulkea Lohikontietä, van-
haa maantietä Pohjanmaantien itäpuolella, jonka varressa on mm. kaksi
vanhaa maantiesiltaa, hienoja rakennusryhmiä ja maaseutumaisemia.

Veneskoskelta etelään

Porintieltä kannattaa ehdottomasti poiketa Veneskosken Soikanraitille. Kar-
vianjoen yli on vanha kolmikaarinen kivisilta, jolta silmien eteen avautuu
Karvianjoen jokivarsimaisemaa ja vilahduksen voi nähdä myös käytöstä
poistuneesta rautatiesillasta joen alajuoksulla. Tie yhtyy takaisin uuteen Po-
rintiehen vajaan kilometrin päässä.

Erilaisia ja vaihtelevia maisemia pääsee autoilija näkemään lähtemällä seu-
raamaan Leppäruhkantietä Karvianjoen länsireunaa etelään kohden Ky-
näsjärveä. Kapeahkossa metsien rajaamassa jokilaaksossa asutus on ti-
heintä heti reitin alkupäässä. Jyrkät rantatörmät vaihtelevat alavien peltojen
ja  viljelymaita korkeampien rantapiittojen kanssa. Jokivarren koskissa on
toiminut aikanaan useita myllyjä, mutta nykyään kosket ovat melojien suo-
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siossa. Tie jatkuu vesijättömaiden hallitseman Kynäsjärven ohi, mutta autoi-
lija voi kääntyä esimerkiksi Majansuusta  länteen Tuunajärventielle. Tie hal-
koo harvaanasuttua metsämaisemaa ja yhtyy Porintielle n. 6 km päässä
Honkakoskella.

4.6 Muut virkistysmahdollisuudet

Luonnonläheinen alue
tarjoaa monia mahdolli-
suuksia myös vapaaseen
luonnossa liikkumiseen
esimerkiksi hiihdon,
suunnistuksen, marjas-
tuksen tai sienestyksen
muodossa. Laurin ja Ve-
neskosken koulujen yh-
teydessä on urheilu- (ja
luistelu-) kentät sekä va-
laistut kuntopolut. Suun-
nitelmissa on ollut mm.
elämysretkien järjestämi-
nen, ratsastusretket sekä
Hannunniemen ja Kahilakeitaan luontopolkujen toteuttaminen myös liikun-
taesteisille sopiviksi. (kuvassa luonnos taukopaikasta)

4.7 Opasteet ja kohde-esittelyt

Karvianjoen reitistöä suunniteltaessa on tehty luonnoksia kohteiden opas-
tauluista ja merkinnöistä. Koko jokilaakson alueella tulisi olla yhtenäinen
luonnonmukainen tyyli sekä selkeät viitoitukset ja kohde-esittelyt. Opas-
tauluissa on alueen yleisesittely karttoineen ja niiden yhteydessä tulee olla
jaossa alueen polku- ja kohdekarttoja. Tarkemmat kohde-esittelyt ovat tau-
luissa kohteiden läheisyydessä. Polkujen risteyksissä tulee olla viitoitukset
ja luonto- ja kulttuuripolkujen varrella polkumerkintä esim. matalin puupaa-
luin. Melojille voi olla taulu kohteista ja rantautumispaikoista  yläjuoksulla jo
hyvissä ajoin ennen kohteelle tuloa.

Luonnokset on esitetty liitekartalla 2.

5. Jatkotoimenpiteet

Suunnitelmien toteuttaminen vaatii yhteistyötä viranomaisten, kaupungin
sekä maanomistajien ja alueen käyttäjien kesken. Natura- ja suojelualuei-
den läheisyydessä suunnitelmista on pyydettävä lausunto Lounais-Suomen
Ympäristökeskukselta, muutoin kaupungilta ja tietenkin myös maanomista-
jilta ja muilta osallisilta. Toteuttamisen rahoituksesta päätetään tapauskoh-
taisesti ja erilliskohteisiin voidaan tehdä jatkoprojekteja, joihin haetaan ra-
hoitusavustusta. Polkujen ja rakennelmien rakentaminen vaatinee myös
paljon talkootyötä, mutta tuo mukanaan uusia virkistysmahdollisuuksia pait-
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si lähialueen asukkaille, myös koululais- ja erityisryhmille sekä muille alu-
eesta kiinnostuneille.

Tampereella 18.5.2004

Anna-Maria Niilo-Rämä
arkkitehti, SAFA
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6. Luettelo työhön liittyvästä oheismateriaalista

6.1 Luettelo kehittämissuunnitelman erillisistä kohdesuunnitelmista

• Ala-Honkajoki, Laurin koulun ympäristö
• Kyynärjärvi
• Paattikoski ja Kahilakeitaan natura-alueet
• Veneskoski, koulun ympäristö

6.2 Luettelo käytetyistä taustaselvityksistä  ja lähdemateriaalista

• Satakunnan seutukaava 5, Satakuntaliitto, vahvistettu 11.1.1999
• Natura 2000 -ohjelma, Lounais-Suomen ympäristökeskus
• Rakennettu kulttuuriympäristö, museovirasto ja ympäristöministeriö, 1993
• Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995-1998, Kankaanpää, sarja A:249 Satakunta-

liitto, 2000
• Satakunnan kulttuurimaisemat, sarja A:139, Satakuntaliitto, 1983
• Satakunnan rakennusperinne, sarja A:177,  Satakuntaliitto, 1990
• Satakunnan kiinteät muinaisjäännökset, sarja A:126, Satakuntaliitto, 1994
• Turun tiepiirin tiemaisema, Tielaitos, Turun tiepiiri, 1995
• Karvianjoen vesistön moninaiskäyttö, sarja A:180, Satakuntaliitto, 1991
• Kankaanpään kulttuuriympäristöohjelma, Suomen ympäristö 127, Ympäristöministeriö,

1997
• Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueen vanhat vesirakenteet, vesimyllyt ja -sahat,

Vesi- ja ympäristöhallitus, monistesarja 452, 1993
• Karvianjoen vesistön melontareitit, Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri, 1992
• Karvianjoen vesistö, melontareittiopas, 2001
• Kankaanpään Karvianjokilaakson rakennusinventointi, Laura Hesso, 2002
• Luontoselvitys, Karvianjokilaakson osayleiskaava, Markku Suominen, 2002
• Elämisen ehtoja Kankaanpään Karvianjokilaaksossa, Kati Kangas, Turun yliopisto,

2003
• Kankaanpään Karvianjokilaakso, Kulttuurimaiseman historiaa ja nykypäivää, Mervi

Tommila, Turun yliopisto, 2003
• Kankaanpään muinaisjäännökset, Satakunnan museo, 1995
• Kysely Karvianjokilaakson maanomistajille ja asukkaille, Kankaanpään kaupunki, 2002
• Kyläyhdistysten kotisivut
• Ala-Honkajoen kyläympäristön maisemallinen kehittämissuunnitelma, Satakunnan

Maaseutukeskus, 2000
• Ala-Honkajoki 2000 kyläsuunnitelma, Ala-Honkajoen kylätoimikunta, 1999
• Veneskosken kyläsuunnitelmat, Eija Hesso
• Kankaanpään Joulu -lehden artikkelit


