
1

LIITE 1

TAUKO- JA RANTAUTUMISPAIKKOJEN VARUSTELU JA PALVELUT

Karvianjoen melontareitti on pitkään tunnettu koskimelojien parissa monine koski-
neen. Jokivarren rantautumispaikat on valittu lähinnä melojia silmälläpitäen, mutta
niiden saavutettavuus on hyvä myös muille alueen käyttäjille. Karvianjokitörmät ovat
usein korkeita ja eikä kanoottia ole mahdollista viedä joka törmälle. Lisäksi on ajateltu
melojien tarvitsevan palveluita, joita on nyt suunniteltu rantautumispaikkojen yhtey-
teen. Paikkojen tarjoamia virkistysmahdollisuuksia voivat käyttää ketkä tahansa ret-
keilijät, patikoijat ja muut luonnossa liikkuvat. Kyläläiset voivat viettää nuotiopaikalla
makkaranpaistoiltoja ja kalamiehet pitää ruokailutaukoa.

Seuraavassa on lueteltu Karvianjokilaakson alueen taukopaikat palveluineen.

Luonnos taukopaikasta

Koukunkylän metsästysmaja

Ala-Honkajoen metsästysseuran maja Kuruntien varrella Koukunkylässä palvelee
pääasiassa kyläläisiä. Maja toimii mm. koulun hiihtoretkien taukopaikkana ja alueelle
on suunnitteilla ampumarata.

Laurin koulun ranta

Nimikyltti:
- Laurin koulu ja taukopaikan merkki
Laavu
- avautuu joelle
Tulipaikka rantatörmällä laavun edessä
- keskellä luonnonkivillä rajattu n. 1 m halkaisijaltaan oleva rengas
- keittotanko
- reunoilla kaarevasti ympärille asetetut luonnonkivipenkit
Pöytä ja penkit
-     huvimajassa ruokailijoita varten
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Puuvaja
- puuston suojaan tai koulun käymälän yhteyteen
- täytetään sopivilla polttopuilla
- varusteena saha ja kirves
Jätteenkeräysastia
- maatuvalle jätteelle
Kulkuyhteydet
- helppo saavuttaa kaikilla liikkumistavoilla

Telttapaikat voi valita vapaasti rantatörmältä sopivan tasaisesta paikasta. Koulun ym-
päristössä on valaistu kuntopolku ja huvimajan läheisyydessä uimapaikka. Koulun si-
vurakennuksessa on ulkokäymälä, jota voi käyttää.
Rantautumispaikka on vajaa 100 metriä alempana koskessa kuin tulipaikka ja muut
palvelut. Rantaa muotoillaan hieman, mikäli rantautuminen tai kanootin saaminen
törmälle tuottaa vaikeuksia. Myös pusikkoa tulee raivata rantautumiskohdan havait-
semiseksi ja sillä liikkumisen helpottamiseksi.
Paikkaa huolletaan säännöllisesti. Puuvaja täytetään, kompostikäymälän papereista
ja muusta huollosta huolehditaan, soveltuvat roskat poltetaan, muut viedään pois.
Juomavettä saa koululta tai kioskilta, josta voi ostaa myös kalastuslupia ja virvokkei-
ta. Kioskilta löytyy tietoa alueen palveluista, tapahtumista, mielenkiintoisista käynti-
kohteista ja suoramyyntiä harjoittavista tiloista. Informaatiota löytyy myös kioskin lä-
heisyydestä infotaulusta.

Hannunniemen ranta

Rantautumis- ja tulipaikka on monimuotoisessa luontokohteessa suojaisessa jo-
kisuistossa.

Nimikyltti :
- Hannunniemi ja taukopaikan merkki
Tulipaikka
- keskellä luonnonkivillä rajattu n. 1 m halkaisijaltaan oleva rengas
- reunoilla 2 raskastekoista hirsipenkkiä, esteetöntä tilaa myös liikuntaesteisille
- keittotanko
Pöytä ja 2 penkkiä
- lähelle tulipaikkaa ruokailijoita varten
Puuvaja
- puuston suojaan
- täytetään sopivilla polttopuilla
- varusteena saha ja kirves
Kompostikäymälä
- umpisäiliö
Jätteenkeräysastia
- maatuvalle jätteelle
Kulkuyhteydet
- melojien ja patikoijien helposti saavutettavissa, A-kodin pysäköintipaikalta matkaa

noin 1 km.

Kyynärjärven ympäristössä on ulkoilureitti Karvianjoen piitan kautta A-kodille ja sieltä
takaisin Kyynärjärven rannan kautta Hannunniemeen.
Rantautumispaikka on Karvianjoen ja sen sivuhaaran Pukanluoman yhtymäkohdas-
sa. Noin 100 m päässä Hannunniemessä Pukanluomaan yhtyy myös Kyynärjärven
lasku-uoma. Rantaa muotoillaan hieman, mikäli rantautuminen tai kanootin saaminen
törmälle tuottaa vaikeuksia.
Paikkaa huolletaan säännöllisesti. Puuvaja täytetään, kompostikäymälän papereista
ja muusta huollosta huolehditaan, soveltuvat roskat poltetaan, muut viedään pois.
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Juomavettä voi hakea lähellä Hirvikankaan riippusiltaa olevasta Hirvikankaan läh-
teestä. Sillan pielessä voi myös rantautua. Infotaulusta löytyy tietoa alueen palve-
luista, tapahtumista, mielenkiintoisista käyntikohteista ja suoramyyntiä harjoittavista
tiloista.
Heräte rantautumispaikasta on n. 200 m ennen paikkaa.  Kohteessa on merkki tau-
kopaikasta.

Pukanluoma

Ala-Honkajoen kyläyhdistyksen laavu ja tulipaikka sijaitsevat Pukanluoman ylittävän
kevyen liikenteen puusillan kupeessa.

Paattikoski

Rantautumis- ja tulipaikka lehtomaisella jokitörmällä hienoissa koskimaisemissa.

Nimikyltti:
- Paattikoski ja taukopaikan merkki
Tulipaikka
- keskellä luonnonkivillä rajattu n. 1 m halkaisijaltaan oleva rengas
- reunoilla 2 raskastekoista hirsipenkkiä
- keittotanko
Puuvaja
- puuston suojaan
- täytetään sopivilla polttopuilla
- varusteena saha ja kirves

Kompostikäymälä
- umpisäiliö
Jätteenkeräysastia
- maatuvalle jätteelle
Kulkuyhteydet
- melojien ja patikoijien helposti saavutettavissa, Myllyraitin päästä matkaa noin

300 m.

Rantautumispaikka on ennen Paattikosken sykeröitä. Rantaa muotoillaan hieman,
mikäli rantautuminen tai kanootin saaminen  törmälle tuottaa vaikeuksia. Rannassa
on merkki kosken ohituspolusta (noin 400m).
Paikkaa huolletaan säännöllisesti. Puuvaja täytetään, kompostikäymälän papereista
ja muusta huollosta huolehditaan, soveltuvat roskat poltetaan, muut viedään pois.
Infotaulusta löytyy tietoa alueen palveluista, tapahtumista, mielenkiintoisista käynti-
kohteista ja suoramyyntiä harjoittavista tiloista.
Heräte rantautumispaikasta on n. 200 m ennen paikkaa.  Kohteessa on merkki tau-
kopaikasta.

Kahilakeidas

Tulipaikka  ja lintutorni sijaitsevat Kahilakeitaan natura-alueen länsilaidassa.

Nimikyltti:
- Kahilakeidas
Tulipaikka
- keskellä luonnonkivillä rajattu n. 1 m halkaisijaltaan oleva rengas
- reunoilla 2 raskastekoista hirsipenkkiä, esteetöntä tilaa myös liikuntaesteisille
- keittotanko
Puuvaja
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- puuston suojaan
- täytetään sopivilla polttopuilla
- varusteena saha ja kirves
Kompostikäymälä
- umpisäiliö
Jätteenkeräysastia
- maatuvalle jätteelle
Kulkuyhteydet
-  patikoijien helposti saavutettavissa, matkaa metsäautotieltä noin 300 m, Kar-

vianjoen rannasta Kahilaojan suulta noin 2 km ja Kahilaojalta, mikäli sitä pitkin
pääsee melomaan noin 500 m.

Kahilakeitaan laidassa on osin pitkospuin varusteltu noin kilometrin mittainen luonto-
polku. Lintutorni sijaitsee noin 100 m taukopaikalta itään.
Paikkaa huolletaan säännöllisesti. Puuvaja täytetään, kompostikäymälän papereista
ja muusta huollosta huolehditaan, soveltuvat roskat poltetaan, muut viedään pois.

Veneskosken koulun ranta

Nimikyltti:
- Veneskosken koulu ja taukopaikan merkki
Laavu
- avautuu joelle
Nuotiopaikka rantatörmällä laavun edessä
- keskellä luonnonkivillä rajattu n. 1 m halkaisijaltaan oleva rengas
- keittotanko
- reunoilla 2 raskastekoista hirsipenkkiä
Pöytä ja 2 penkkiä
- lähelle laavua ja tulipaikkaa ruokailijoita varten

Puuvaja
- puuston suojaan tai kesäteatterin rakennusten yhteyteen
- täytetään sopivilla polttopuilla
- varusteena saha ja kirves
Jätteenkeräysastia
- maatuvalle jätteelle
Kompostikäymälä (vaihtoehtona kesäteatterin käymälä)
- umpisäiliö
Kulkuyhteydet
- helppo saavuttaa kaikilla liikkumistavoilla

Telttapaikat voi valita vapaasti rantatörmältä sopivan tasaisesta paikasta. Koulun ym-
päristössä on valaistu kuntopolku. Rannassa on merkki kosken ohituspolusta (noin
500 m).
Rantaa muotoillaan hieman, mikäli rantautuminen tai kanootin saaminen  törmälle
tuottaa vaikeuksia.
Paikkaa huolletaan säännöllisesti. Puuvaja täytetään, kompostikäymälän papereista
ja muusta huollosta huolehditaan, soveltuvat roskat poltetaan, maatuva jäte kerätään
astiaan ja kompostoidaan, muu jäte viedään omatoimisesti pois.
Juomavettä saa kesäkioskilta, josta voi ostaa myös kalastuslupia ja virvokkeita. Kios-
kilta löytyy tietoa alueen palveluista, tapahtumista, mielenkiintoisista käyntikohteista
ja suoramyyntiä harjoittavista tiloista. Informaatiota löytyy myös kioskin läheisyydestä
infotaulusta.
Heräte rantautumispaikasta on n.  200 m  ennen kohdetta ja kohteessa on merkki
rantautumispaikasta.
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Majankoski

Rantautumis- ja tulipaikka sillan pielessä.

Nimikyltti:
- Majankoski ja taukopaikan merkki
Tulipaikka
- keskellä luonnonkivillä rajattu n. 1 m halkaisijaltaan oleva rengas
- reunoilla 2 raskastekoista hirsipenkkiä
- keittotanko
Puuvaja
- puuston suojaan
- täytetään sopivilla polttopuilla
- varusteena saha ja kirves
Kompostikäymälä
- umpisäiliö
Jätteenkeräysastia
- maatuvalle jätteelle
Kulkuyhteydet
- helppo saavuttaa kaikilla liikkumistavoilla

Rantautumispaikat ovat ennen Majankosken siltaa sekä heti sillan jälkeen. Rantaa
muotoillaan hieman, mikäli rantautuminen tai kanootin saaminen  törmälle tuottaa
vaikeuksia. Rannassa on merkki kosken ohitusreitistä maantien laidassa (noin
200m).
Paikkaa huolletaan säännöllisesti. Puuvaja täytetään, kompostikäymälän papereista
ja muusta huollosta huolehditaan, soveltuvat roskat poltetaan, muut viedään pois.
Kylässä on kesäkioski ja uimapaikka. Infotaulusta löytyy tietoa alueen palveluista, ta-
pahtumista, mielenkiintoisista käyntikohteista ja suoramyyntiä harjoittavista tiloista.
Heräte rantautumispaikasta on n. 200 m ennen paikkaa.  Kohteessa on merkki tau-
kopaikasta.


