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NATURSTIG 
Kierinniemi naturstig | Ähtäri, Södra Österbotten 

 
 

Kierinniemi naturstig 2,7 km | Ähtäri 
 

 
 

Kierinniemi naturstig går runt den skogsbevuxna 
halvön Kierinniemi. Stigens informationstavlor belyser 
skogens historia. Längs stigen finns såväl gammal ur-
skog som mossbevuxna löpgravar. Terrängen är om-
växlande i höjdnivå. 
Kierinniemi ligger intill Ähtäri turismområde. Det är 
möjligt att vika av för att beundra pandor eller björnar 
i Ähtäri Zoo. Ähtäri Zoo är Finlands äldsta naturenliga 
djurpark. Parken har idag över 60 olika djurarter. 

TILL RUTTENS BÖRJAN 

 
Startpunkt 1 

Ähtäri Zoo Camping, parkeringsplats 
Karhunkierros 229 

63700 Ähtäri 

(WGS) N62 32.415 E24 10.372  

 

Startpunkten ligger ungefär 300 m från parkeringsplat-

sen, vid det nordliga hörnet av campingsområdet som 

vetter mot stranden.  

(WGS) N62 32.493 E24 10.173 

 

ANNAT 

MOBO-orientering Zoo Camping 

Med hjälp av en smarttelefon och MOBO-app kan du be-

kanta dig helt gratis med orientering. Det finns flera kon-

troller i området. Du kan ladda ner MOBO-appen gratis 

till din telefon. 

 

SVÅRIGHETSGRAD: Medelsvår 

TYP: Ringled 

LÄMPLIGHET: Rutten lämpar sig som dagsut-

flyktsmål för alla: nybörjare, vana vandrare, vuxna 

och barn i skolåldern. 

LÄNGD: 1,5 -2 timmar 

RUTTMARKERINGAR:  Rutten är skyltad 

(metsäpolku, luontopolku) och utmärkt med röda 
markeringar. 

 

 

 Lugn naturstig i skogsmiljö på en udde 

 Informationstavlor och gammal urskog 

 Vindfällen och höjdskillnader 
 

 

 

   
 

 

       

  

   

  

 

Tjänster i början av rutten eller längs den 

Tjänster i närheten av rutten 

Foto: 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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RUTTBESKRIVNING  

Den korta naturstigen (2,7 km) lämpar sig för mångas-

lags vandrare. Hela naturstigen går genom skogsmiljö på 

halvön Kierinniemi som omges av sjön Hankavesi. Mitt-

partiet på halvöns norra del höjer sig ett tjugotal meter 

över havsytan. På ett par ställen svänger stigen av mot 

stranden. Rutten är skyltad (metsäpolku, luontopolku) 

och markerad med röda markeringar. 

SVÅRIGHET  

Kierinniemi naturstig går i omväxlande skogsterräng. I 

början av stigen finns spångar över de fuktigaste parti-

erna. De sluttande partierna längs stigen är svagt lu-

tande. Vandringen hindras ställvis av steniga partier, 

mycket rötter och träd som fallit över stigen. Det finns 

höjdskillnader längs rutten, men bara en brantare stig-

ning (>30%). 

BRA ATT VETA 

Stigens naturligaste vandringsriktning är moturs. På 

skyltarna längs stigen står det ibland “metsäpolku  

 

 

(skogsstig)” och ibland “luontopolku (naturstig)”, men 

det är trots allt samma stig. Det finns ingen torrtoalett 

längs rutten. På området följer man principen om skräp-

fritt friluftsliv, dvs. ta skräpet med dig. 

Stigen är ställvis mycket smal och vegetationen når 

ibland långt in på stigen. Täckande kläder med långa är-

mar och ben rekommenderas. Besökaren klarar sig med 

träningsskor, men vandringsskor är att föredra. 

Längs stigen finns också partier med flera hundra år gam-

mal torkad furuskog samt löpgravar som ryssarna anlade 

i början av 1900-talet. Löpgravarna som aldrig användes 

är numera täckta av mossa och sönderfallna. 

Kierinniemi naturstig ingår i Ähtäris nätverk av vand-

ringsleder. Rutten kan också nås direkt från Nallestigen 

(Nallenpolku). Det är också möjligt att vika av för att be-

undra pandor eller björnar i Ähtäri Zoo. Ähtäri Zoo är 

Finlands äldsta naturenliga djurpark. Parken har idag 

över 60 olika djurarter. 

 

 

 

Foton: Sanna Jyllilä  
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 TJÄNSTER FÖR BESÖKARE OCH TURISTINFORMATION 

 

Avstånd till närliggande kommuner och centrum 

Ähtäri 9 km, Tuuri 29 km, Alavus 37 km, Soini 46 km, Kuortane 60 km 
 

Turismtjänster i närliggande området  

www.ahtarizoo.fi 

www.tuuri.fi 

www.visitpohjanmaa.fi 

 
KARTA 

 

Elektronisk ruttbeskrivning och en GPS-ruttfil som kan laddas ned: www.visitpohjanmaa.fi/kierinniemi/se 

 

  

MTK-karta, gjord av Teemu Peltonen, Licensierad med Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton-Licens.  
Kartans uppgifter är hämtade från Lantmäteriverkets Terrängdatabas, daterad 17.12.2013, licens. 
Uppgifter från OpenStreetMap © OpenstreetMap contributors. Licens. 
Symbolerna enligt standard SFS 4424 publiceras med tillstånd av Finlands Standardiseringsförbund SFS. 
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