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Kierinniemen luontopolku 2,7 km | Ähtäri 
 

 
 

Kierinniemen luontopolku polveilee järven ympä-
röimällä niemellä, jossa luontotaulut kertovat metsän 
historiasta. Polun varrelta löytyy vanha kelomänty 
sekä sammaloituneita juoksuhautoja. Polku tarjoaa 
kulkijalle korkeusvaihteluja.  
Kierinniemi sijaitsee Ähtärin matkailualueen välittö-
mässä läheisyydessä. Luontopolulta voi poiketa ihaste-
lemaan pandoja tai vaikkapa karhuja Ähtärin eläin-
puistoon. Ähtärin eläinpuisto on Suomen vanhin luon-
nonmukainen eläinpuisto. Puistossa on noin 60 eri 
eläinlajia. 

REITIN ALKUUN 

Lähtöpiste 1 

Ähtäri Zoo Camping P-paikka  

Karhunkierros 229 

63700 Ähtäri 

(WGS) N62 32.415 E24 10.372  

 

Reitin lähtöpiste sijaitsee noin 300 m etäisyydellä park-

kipaikasta, leirintäalueen rannanpuoleisessa pohjois-

nurkassa.  

(WGS) N62 32.493 E24 10.173 

 

MUUTA 

MOBO-suunnistus Zoo Camping 

Alueella on MOBO-suunnistusrasteja. 

MOBO on suunnistuksen ilmainen mobiilisovellus,  

jonka voit ladata älypuhelimeesi sovelluskaupasta. 

 

 

VAATIVUUS: Keskivaativa 

REITTITYYPPI: Ympyräreitti 

SOVELTUVUUS: Reitti sopii päiväretkikohteeksi 

sekä aloittelijoille että jo vaeltamiseen tottuneille 

aikuisille ja kouluikäisille lapsille. 

KESTO: 1,5–2 h 

REITTIMERKINNÄT: Opastus reitin varrella on 

hoidettu viitoituksin (metsäpolku, luontopolku) ja 

punaisin reittimerkein. 

 

 

 

 Rauhallinen metsäreitti niemessä 

 Luontotaulut ja vanha kelomänty 

 Tuulenkaadot ja korkeusvaihtelut 
 

 

 

   
 

 

       

  

   

  

 

Palveluja reitin alussa tai reitillä 

 

Palveluja reitin läheisyydessä 

 

Kuva: VisitPohjanmaa  

https://www.google.com/maps/place/62%C2%B032'24.9%22N+24%C2%B010'22.3%22E/@62.5402525,24.170678,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d62.54025!4d24.1728667
https://www.google.com/maps/place/62%C2%B032'29.6%22N+24%C2%B010'10.4%22E/@62.5415525,24.1673613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d62.54155!4d24.16955
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REITTIKUVAUS 

Lyhyt, 2,7 km mittainen luontopolku sopii monenlaisille 

liikkujille. Koko metsäinen reitti kulkee Hankaveden 

ympäröimällä Kierinniemellä, jonka pohjoispään keski-

osa kohoaa parikymmentä metriä järvenpinnan yläpuo-

lelle. Parissa kohdassa polku pistäytyy järvenrantamai-

semassa. 

Opastus reitin varrella on hoidettu viitoituksin (metsä-

polku, luontopolku) ja punaisin reittimerkein. 

VAATIVUUS 

Kierinniemen luontopolku kulkee vaihtelevassa metsä-

maastossa. Reitin alussa on pitkospuut kosteissa koh-

dissa.  

Kierinniemen rinteet ovat melko loivat sekä ylös mentä-

essä, että alas tultaessa. Etenemistä hidastavat kivikkoi-

set ja juurakkoiset kohdat sekä polun yli kaatuneet puut. 

Reitillä on korkeusvaihteluita, mutta vain yksi jyrkempi 
nousu (>30%). 

 

 

HYVÄ TIETÄÄ 

Reitin kulkusuunta on vastapäivään. Osassa luontopo-

lun viitoista lukee ”metsäpolku” ja osassa ”luontopolku”, 

mutta kyse on samasta reitistä. Polun varrella ei ole yh-

tään käymälää. Alueella toteutetaan roskatonta retkei-

lyä eli jokainen retkeilijä vie roskansa pois.  

Polku on paikoin hyvin kapeaa ja joissakin kohdissa 

puuntaimet levittäytyvät polun päälle, joten reitille kan-

nattaa valita pitkähihaiset ja -lahkeiset vaatteet. Lenkki-

kengillä pärjää, mutta vaelluskengät ovat hyvä valinta.  

Polun varrella on muutaman sadan vuoden ikäinen ke-

lomänty ja venäläisten 1900-luvun alussa teettämät, nyt 

jo sammaloituneet ja maatumisvaiheessa olevat juoksu-

haudat, joita ei ole koskaan käytetty. 

Kierinniemen luontopolku kuuluu Ähtärin matkailualu-

een reitteihin. Siitä on suora yhteys Nallenpolkuun. 
Luontopolulta voi poiketa ihastelemaan pandoja ja 

muita noin 60:tä eläinlajia Ähtärin eläinpuistoon, joka 

on Suomen vanhin luonnonmukainen eläinpuisto. 

 

 

Kuvat: Sanna Jyllilä  
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 Etäisyydet lähikuntiin ja keskuksiin 
Ähtäri 9 km, Tuuri 29 km, Alavus 37 km, Soini 46 km, Kuortane 60 km 

Tutustu lähialueen matkailupalveluihin 
www.visitlakeus.fi

KARTTA 

Sähköinen reittikuvaus ja esim. älypuhelimeen ladattava GPS-reittitiedosto: www.visitpohjanmaa.fi/kierinniemi 

MTK-kartta, jonka tekijä on Teemu Peltonen, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä.  
Kartassa on käytetty Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan aineistoa, irrotuspäivämäärä 17.12.2013, lisenssi.  
Karttaan OpenStreetMap:sta tuotujen aineistojen © OpenStreetMap contributors. Lisenssi. 
Standardin SFS 4424 mukaiset merkit on julkaistu Suomen Standardoimisliitto SFS:n luvalla. 

https://yliluoma.files.wordpress.com/2014/09/prc3a4nnin-opastaulu1-4.jpg
https://yliluoma.files.wordpress.com/2014/09/prc3a4nnin-opastaulu1-4.jpg
http://www.visitpohjanmaa.fi/kierinniemi
http://kartat.hylly.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fi
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501
http://www.openstreetmap.org/copyright
https://www.visitlakeus.fi/

