
Parkanossa sijaitsevat geologisesti arvokkaat alueet 
sekä melontareitit



Arvokkaat kallioalueet
Valtakunnalliset kohteet:
1. Alkkianvuori
2. Majurinvuori-Ruskiavuori
Paikalliset kohteet:
1. Iso Rouniovuori
2. Kirkkovuori
3. Oukaronkromu
4. Pirttikallio
Arvokkaat kivikot
Valtakunnallisesti melko arvokkaat
1.     Isomäenvuori

Arvokkaat harjualueet
Valtakunnalliset ja maakunnalliset kohteet:
1.    Ristiharju
Paikalliset kohteet:
1. Harjukangas-Isosalonmäki
2. Isosaari-Viitasaari
3. Jylhänmäki
4. Naapunniemi
5. Tornimäki
6. Lätäkköneva-Ahvenlampi

Arvokkaat moreenimuodostumat
Valtakunnalliset kohteet:
1. Huhdamäki (kumpumoreeni)
2. Kannonrannan drumliini
3. Katajalamminkangas (kumpumoreeni)
Seudulliset kohteet:
1. Isosalonmäki (kumpumoreeni)
2. Kylmälahti läntinen (drumliini)
3. Likolammi (reunamoreeni)
4. Mäki (reunamoreeni)
5. Raivaluoma (kumpumoreeni)

Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja 
rantakerrostumat
1. Alkkianvuoren rantakerrostuma

Melontareitit
1. Aurejoen reitti
2. Kovesjoen reitti
3. Parkanon reitti



Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet
Alkkianvuori, Ylinenpää

Kartta
Pinta-ala: 123 ha 
Kuvaus:  kallioalueen 
sisällä lisäksi 
valtakunnallisesti arvokas 
rantakerrostuma 
(Ancylysjärven aikaisia 
muinaisrantoja)
Erityistä: luonto- ja 
retkeilypolku vuoren 
ympäri, rauhoitettu 
pahkainen mänty ja 
Raatosulkonnevan Natura 
2000 -alue polun varrella, 
kota Alkkianlammen
rannalla.
Lauhanvuoren-Hämeen-
kankaan Geopark-kohde 
(www.lhgeopark.fi)
Omistus: valtio

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6898968&e=284814&title=Alkkianvuori&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet
Majurinvuori-Ruskiavuori, Mustajärvi

Kartta
Pinta-ala: 46 ha 
(Ruskiavuori osin 
Jalasjärven puolella)
Kuvaus: Ruskiavuorella
laajoja silokallioita, 
Majurinvuoren 
länsireunalla noin 25 m 
kokea porrasmainen 
jyrkänne, jonka tyvellä 
lohkareikkoa
Erityistä: hyvä retkikohde, 
lähellä Vapo Oy:n 
Sompalaavu
Omistus: yksityinen

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6910652&e=283674&title=Majurinvuori&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Paikallisesti arvokkaat kallioalueet
Iso Rouniovuori, Parkano 

Kartta
Pinta-ala: 29 ha 
Kuvaus: Jyrkkärinteinen 
kallioselänne noin 15 m, 
maisemallisesti kaunis 
silokallioineen, keloineen 
ja luonnontilaisine 
männiköineen, räme- ja 
isovarpurämepainaumia
Erityistä: Alue 
Puolustushallinnon 
aluetta, eikä alueella voi 
liikkua ilman lupaa
Omistus: valtio

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6884024&e=297570&title=Iso+Rounionvuori&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Paikallisesti arvokkaat kallioalueet
Kirkkovuori, Parkano 

Kartta
Pinta-ala: 37 ha 
Kuvaus: Selänne 
jyrkkärinteinen, länsi-
rinteessä pystyseinämä-
pintoja, pieni rantakivikkoa 
laen eteläpuolella, avara 
kalliomaisema, maisemal-
taan kaunis ja luonnon-
tilainen keloineen
Erityistä: helposti 
saavutettavissa lähellä 
keskustaa
Omistus: yksityinen, valtio

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6883952&e=295886&title=Kirkkovuori&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Paikallisesti arvokkaat kallioalueet
Oukaronkromu, Alaskylä

Kartta
Pinta-ala: 8 ha 
Kuvaus: jyrkkä kalliorinne 
Parkanonjärven rannalla, 
ylärinteellä lähteikköjä
Erityistä: 
kallionaluslehdossa 
lehtokasveja kuten 
mustakonnanmarjaa, 
näsiää ja kotkansiipeä
Omistus: yksityinen

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6873468&e=289795&title=Oukaronkromu&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Paikallisesti arvokkaat kallioalueet
Pirttikallio, Yliskylä

Kartta
Pinta-ala: 35 ha (osin 
Ikaalisten puolella) 
Kuvaus: matala 
suolaikkuinen ja laakea 
kallioselänne
Erityistä: kallio saanut 
nimensä pirtin muotoi-
sesta muodostelmasta, 
myös irtonaisten siirto-
lohkareiden muodostama 
luolamainen onkalo 
Omistus: yksityinen

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6873768&e=294714&title=Pirttikallio&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot
Isonmäenvuori, Hoseus

Kartta
Pinta-ala: 0,5 ha 
Kuvaus: Geologisesti 
melko edustava, 
maisemallisesti edustava. 
Pituus 150 m ja leveys 60 
m.
Erityistä: 
muinaisrantakivikko, 
rantavallimaisia terasseja
Omistus: valtio

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6908581.757&e=291223.595&title=&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Maakunnallisesti arvokkaat harjualueet
Ristiharju, Latosuonperä

Kartta
Pinta-ala: 57 ha 
Kuvaus: noin 2 km pitkä 
etelä-pohjoissuuntainen 
harjuselänne, johon liittyy 
lounais-kaakkosuuntainen 
selänne pohjoisosassa, 
myös pari lampea
Erityistä: hyvä 
pyöräretkikohde 
selännettä halkovan tien 
vuoksi
Omistus: yksityinen, valtio

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6892300&e=285098&title=Ristiharju&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Paikallisesti arvokkaat harjualueet
Harjukangas-Isosalonmäki, Vatulankylä

Kartta
Pinta-ala: 28 ha 
Kuvaus: kahdesta 
erillisestä osasta koostuva, 
maisemallisesti kaunis 
harjualue / Isosalonmäen 
kumpumoreeni (6,7 ha), 
joka seudullisesti arvokas 
moreenimuodostuma 
(kuva) 
Erityistä: Harjukangas noin 
1 km:n pituinen, 
laajentumalla 
urheilukenttä, hyvä 
retkikohde, eteläpuolella 
Harjulammen uimaranta
Omistus: yksityinen

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6881070&e=287103&title=Harjukangas-Isosalonm%C3%A4ki&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Paikallisesti arvokkaat harjualueet
Isosaari-Viitasaari, Viitalankylä

Kartta
Pinta-ala: 31 ha 
Kuvaus: Vuorijärven läpi 
kulkeva , n. 1,3 km 
pituinen harjujakso 
käsittää kapean niemen ja 
kaksi saarta, 
maisemallisesti kaunis
Erityistä: yleinen 
uimaranta Isosaaressa, 
mukava pyöräilykohde
Omistus: yksityinen

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6884908&e=286630&title=Isosaari-Viitasaari&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Paikallisesti arvokkaat harjualueet
Jylhänmäki, Jylhänkylä

Kartta
Pinta-ala: 31 ha 
Kuvaus: kahden järven 
välinen deltamainen 
harjulaajentuma tai 
harjudelta, jonka päällä 
lohkareinen moreeniaines
Erityistä: maisemallisesti 
kaunis, noin 20 metriä 
järvien vedenpinnasta 
kohoava muodostuma
Omistus: valtio, yksityinen

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6905466&e=288905&title=Jylh%C3%A4nm%C3%A4ki&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Paikallisesti arvokkaat harjualueet
Kangaslampien harju, Niinineva

Kartta
Pinta-ala: poistettu 
maakuntakaavan 
arvokkaista kohteista
Kuvaus: noin 2 km pitkä 
harjujakso, pohjoisosassa 
selänne lampien välissä
Erityistä: harvinaisen ja 
silmällä pidettäviin lajeihin 
luokiteltavan 
ruskopiirtoheinän 
kasvupaikka lammen 
rannalla, siirtolohkare 
eteläosan länsireunalla, 
tervahaudan pohja pienen 
lammen luoteispuolella 
Omistus: yksityinen

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6879722.882&e=282541&title=&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Paikallisesti arvokkaat harjualueet
Lätäkköneva-Ahvenlampi, Alaskylä

Kartta
Pinta-ala: 17 ha 
Kuvaus: loivahko 
harjumuodostuma, 
korkeimmilta kohdiltaan 
kuitenkin kapealakinen 
selänne.
Erityistä: harjun 
pohjoispäässä 
suorantainen lampi
Omistus: yksityinen

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6874372&e=288310&title=L%C3%A4t%C3%A4kk%C3%B6neva-Ahvenlampi&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Paikallisesti arvokkaat harjualueet
Naapunniemi, Jaakkolankylä

Kartta
Pinta-ala: 15 ha 
Kuvaus: loivasti 
kumpuileva, 
maisemallisesti kaunis 
selänne Poikkeusjärven 
itärannalla
Erityistä: seurakunnan 
leirikeskus harjulla
Omistus: valtio, 
seurakunta, yksityinen

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6874372&e=288310&title=L%C3%A4t%C3%A4kk%C3%B6neva-Ahvenlampi&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Paikallisesti arvokkaat harjualueet
Tornimäki, Jaakkolankylä

Kartta
Pinta-ala: 66 ha 
Kuvaus: harjujaksoon 
kuuluva kaksiosainen 
selänne sekä 
kallioperäkohouman päälle 
kerrostunut 
harjulaajentuma
Erityistä: Tornimäen 
itäsivulla terassimainen 
tasanne ja itärinteellä 
muinaisrantatasanne ja 
rantavalleja
Omistus: yksityinen

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6875232&e=295858&title=Tornim%C3%A4ki&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat
Huhdanmäki, Pihlajankylä

Kartta
Pinta-ala: 17,4 ha 
Kuvaus: kumpumoreeni; 
selkeä ja jyrkkärinteinen, 
runsaslohkareinen, 
sisäinen maisema 
vaihteleva
Erityistä: tervahauta 
lounaiskulmassa
Omistus: yksityinen

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6895024&e=288098&title=Huhdanm%C3%A4ki&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat
Kannonrannan drumliini, Jylhänkylä

Kartta
Pinta-ala: 38,8 ha 
Kuvaus: drumliini; 
selkeämuotoinen, 
lakialueeltaan tasainen ja 
vähälohkareinen, 
länsirinteeltään jyrkkä
Erityistä: hienot näkymät 
Iso Venesjärvelle
Omistus: valtio, yksityinen

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6904168&e=288746&title=Kannonranta&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat
Katajalamminkangas, Lamminkoski

Kartta
Pinta-ala: 32,9 ha 
Kuvaus: kumpumoreeni, 
joka koostuu 
kolmiosaisesta 
moreeniselänteiden 
jonosta, rajautuu 
suoalueisiin, 
vähälohkareinen
Erityistä: keskimmäisen 
osan korkeimmilla kohdilla 
rantakerrostuma
Omistus: valtio, yksityinen

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6890240&e=289614&title=Katajalamminkangas&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Seudullisesti arvokkaat moreenimuodostumat
Kylmälahti läntinen, Linnankylä

Kartta
Pinta-ala: 9,6 ha 
Kuvaus: drumliini, jonka 
pohjoispää on kapea ja 
terävä ja eteläpää leveä ja 
laakea
Erityistä: muodostumalta 
avautuu näkymä 
Linnanjärvelle
Omistus: yksityinen

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6894496&e=295642&title=Kylm%C3%A4lahti&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Seudullisesti arvokkaat moreenimuodostumat
Laholuoman moreenit: Likolammi, Mäki ja Raivaluoma

Kartta
Pinta-ala: 1,5 ha 
Kuvaus: Likolammin
reunamoreeni
Omistus: yksityinen

Kartta
Pinta-ala: 1,9 ha 
Kuvaus: Mäki 
reunamoreeni
Omistus: yksityinen

Kartta
Pinta-ala: 21,1 ha 
Kuvaus: Raivaluoma kumpu-
moreeni;  kohomuoto, jonka 
päällä kekomaisia kumpuja, 
melko matala, pohjoisosan 
muinaisranta ei juuri erotu 
Omistus: yksityinen

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6879982&e=276299&title=Likolammi&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6879360.563&e=276379.03&title=&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Valtakunnallisesti arvokkaat rantakerrostumat
Alkkianvuoren rantakerrostuma, Ylinenpää

Kartta
Pinta-ala: 20,6 ha 
Kuvaus: Yoldiameren
aikainen rantakerrostuma 
tasossa 185-187 mpy, 
rantavallia, rantakivikkoa ja 
pirunpeltoa
Erityistä: luontopolku 
halkoo ja sivuaa 
rantakerrostumaa
Omistus: valtio

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6899184&e=284780&title=Alkkianvuori&desc=&zoom=8&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Melontareitit
Aurejoen reitti (Aurejärvi-Kyrösjärvi) 

Kartta
Pituus:  40 km 
Aurejärvestä Kyrösjärveen
Kuvaus:  Reitillä Parkanon 
puolen järvistä Aurejärven
lisäksi mm. Petäjäjärvi, 
Vahojärvi, Vähäjärvi, 
Hankajärvi, Hankalampi ja 
Ruojärvi. Matkalla myös 
hankalia/kivettyjä koskia.
Erityistä: 

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6877968&e=307564&title=Aurejoki&desc=&zoom=8&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Melontareitit
Kovesjoen reitti (Kovesjärvi-Kovelahti) 

Kartta
Pituus: 16 km
Kuvaus: Kovesjärveltä
tai Kotojärveltä 
Kovesjokea pitkin  
Ikaalisten Kyrösjärven
Kovelahteen laskeva 
reitti. Varottava matalia 
siltoja ja risukoita.
Erityistä: virtaa 
Häädetkeidas –Natura 
2000 –alueen läpi 
alkupäässä.

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6886064&e=280164&title=Kovesjoki&desc=&zoom=8&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


Melontareitit
Parkanon reitti (Linnanjärvi-Kyrösjärvi) 

Kartta
Pituus: Kihniön 
Pyhäniemestä 
Kyrösjärvelle 45 km  
Kuvaus: Kihniön 
Kankarinjärvestä Parkanon 
Linnanjärveen ja edelleen 
useiden järvien 
(Kaidatvedet, Savajäri, 
Riuttasjärvi, Kairojärvi, 
Parkanonjärvi) ja 
Vääräjoen kautta 
Kyrösjärveen laskeva reitti. 
Myös hankalia/kivettyjä 
koskia välillä, Vääräjoki 
helppo.
Erityistä: Reitti kulkee 
pitkän matkaa maisemal-
lisesti upean Kaidatvedet-
Natura 2000 –alueen läpi.
Vuoden 2018 lähikalastus-
paikka Viinikanjoki matkan 
varrella.

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6872784&e=289644&title=Parkanon+reitti&desc=&zoom=8&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D
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