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Lauhanvuori - Hämeenkangas UNESCO Global Geopark tarjoaa elämyksiä 
luontomatkailijoille – Geoparkin uusi pyörämatkailureitistö yhdistää alueen 
parhaat käyntikohteet, maisemat ja matkailupalvelut  

Lauhanvuori - Hämeenkangas UNESCO Global Geopark kokoaa yhteen parhaat luonto- ja 
kulttuurikohteet Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Pirkanmaan rajaseuduilla, yhdeksän kunnan 
alueella. Geoparkiin voi tutustua myös koko alueen kattavalla uudella Two Billion Year Tours -
pyörämatkailureitistöllä.  

Lauhanvuori - Hämeenkangas UNESCO Global Geopark esittäytyy Kotimaan Matkailumessuilla 22.–
24.4.2022 osastolla E 201. 

Lauhanvuori - Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkissa matkailijat pääsevät tutustumaan 
maailmanlaajuisestikin merkittäviin geo-, luonto- ja kulttuuriperintökohteisiin yhdeksän kunnan 
alueella. Geopark-alueella sijaitsevat Lauhanvuoren ja Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistot, 
monipuolisista ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksistaan tunnettu Hämeenkangas, Haapakeitaan 
soidensuojelualue sekä lukuisat muut kiinnostavat retkeilykohteet. Geoparkissa on eteläisen Suomen 
suurimpia erämaisia suoalueita, joissa on myös retkeilypalveluja matkailijoille. Suot ovatkin 
merkittävä osa Geoparkin brändiä. Geoparkissa on laaja ja jatkuvasti kehittyvä reittiverkosto niin 
patikoijille, pyöräilijöille kuin muillekin luonnossa liikkujille. 

Luontokohteiden lisäksi Geopark esittelee paikalliskulttuuria ja -historiaa. Esimerkiksi Aitonevan 
turvemuseo ja Parkanon metsämuseo kertovat tarinaa soihin ja metsiin liittyvien elinkeinojen 
kehittymisestä. Muun muassa Siikaisissa on arvokasta talonpoikaisarkkitehtuuria ja Kankaanpäässä 
merkittävää modernia punatiiliarkkitehtuuria. Ympäristötaidetta voi ihailla ainutlaatuisella, yli sadasta 
teoksesta koostuvalla Kankaanpään Taidekehällä. ITE-taidetta voi puolestaan ihmetellä Taiteiden 
reitillä Kammista Skantziin, joka on virallinen matkailutie.  

Geoparkin uusi Two Billion Year Tours, Kahden miljardin vuoden matkat -pyörämatkailureitistö on 
julkistettu kevään 2022 aikana. Pyöräilyreiteillä voi tutustua Geoparkin geologiseen Vuoristosta 
suomaaksi -tarinaan, joka kertoo, miten alue on muuttunut lähes kaksi miljardia vuotta sitten 
kohonneesta vuoristoseudusta nykyiseksi laakeaksi suovaltaiseksi maisemaksi. Two Billion Year Tours 
-reitistö koostuu maanteillä kulkevasta satojen kilometrien mittaisesta runkoreitistä ja Geopark-
kuntien lyhyemmistä paikallisreiteistä sekä maastopyöräilyreiteistä. - Apilanlehteä muistuttava, koko 
Geoparkin kattava runkoreitti yhdistää alueen merkittävimmät käyntikohteet ja maisemat sekä 
matkailupalvelut ja kuntakeskukset, vinkkaa projektipäällikkö Laura Koivumäki. 

 

 

 



     

 

 

Mikä on Geopark? 

Geoparkit edistävät kestävää matkailua ja muuta kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa, 
geologisen perinnön säilyttämistä ja ympäristökasvatusta. Geopark on yksi UNESCOn kolmesta 
aluestatuksesta maailmanperintökohteiden ja biosfäärialueiden rinnalla. Suomessa on kolme UNESCO 
Global Geoparkia: Rokua Geopark, Lauhanvuori - Hämeenkangas Geopark ja Saimaa Geopark. 
Salpausselkä Geopark on saamassa UNESCO Global Geopark -statuksen kuluvan kevään aikana. Lisäksi 
Kraatterijärvi Geopark on hakemassa UNESCO-statusta lähivuosina. Maailmanlaajuisesti UNESCO 
Global Geoparks -verkostoon kuuluu 169 geoparkia 44 maassa. 

 

Lisätietoja: 

Terttu Hermansson, toiminnanjohtaja, terttu.hermansson@lhgeopark.fi, puh. 040 675 7363. 

Laura Koivumäki, projektipäällikkö, laura.koivumaki@lhgeopark.fi, puh. 044 758 8826. 

 

 

 

 

Lauhanvuori - Hämeenkangas UNESCO Global Geopark -kuvia ladattavissa verkosta. 

Two Billion Year Tours -valokuvia ladattavissa verkosta. 

 

mailto:terttu.hermansson@lhgeopark.fi
mailto:laura.koivumaki@lhgeopark.fi
https://lhgeopark.kuvat.fi/i/PT6eBk9CpK3tZwHqF4uWnSjfcg5E78QJ
https://lhgeopark.kuvat.fi/i/WPku5VU3Q7wyNcT9abqnRA8gHfSpC4BG

