Koivistonkierros, Jämijärvi, ympyräreitti | 4,5 km
Koivistonkierros johdattaa vaeltajan Niiniharjun valoisiin kangasmetsiin ja Koivistonvadin vaikuttavan supan äärelle. Reitti kulkee jäkälän
ja männyn hallitsemassa harjumetsässä, missä katse kantaa kauas ja
on helppo hengittää. Puolivälissä kierrosta on hyvä istahtaa Koivistonvadin laavulle ja pitää kiireetön tauko. Ihaile jääkauden jälkiä, kuuntele puiden huminaa ja nauti luonnonrauhasta.

Vaativuus: Keskivaativa
Soveltuvuus:
1. Patikoijille ja vaeltajille
2. Luontoretkeilijöille
3. Lapsiperheille (ei lastenrattaille tai –vaunuille)
Kesto: 2 – 3 tuntia
Reittimerkinnät: Reppuselkäinen retkeilijäpari sinisellä
pohjalla. Lisäksi punainen neliö vaativuusluokan merkkinä.

Reittikuvaus
Reitti alkaa Jämin laskettelurinteen pysäköintialueen
kaakkoispuolella sijaitsevalta Niinikodalta, jonka luona on viitoitus reitille. Polku kulkee Niiniharjun päällä
avarassa harjumetsässä, jonka voimaannuttava vaikutus
siivittää reippaan retkeilijän askelia. Reitin kääntöpiste
sijaitsee Koivistonvadilla, joka on oivallinen eväsretki- ja
tulistelupaikka. Koivistonvadilla voi halutessaan myös
yöpyä laavussa tai telttailualueella. Täällä voi ihastella
Koivistonkierroksen tärkeintä luonnonnähtävyyttä, Koivistonvadin suppaa, joka on 200 metriä leveä ja 25 metriä syvä. Sekä suppa että alueen harjut ovat syntyneet
viimeisimmän jääkauden aikana. Paluumatka Koivistonvadilta Niinikodalle kulkee Niiniharjun pohjoispuolitse
helpossa maastossa. Kesän edetessä reitti tarjoaa parastaan myös marjastajille ja sienestäjille. Linturetkeilijää
ilahduttavat Hämeenkankaan harjumetsissä viihtyvät
kangaskiurut ja kehrääjät.

Nähtävyydet
• Valtakunnallisesti merkittävä
harjukokonaisuus paahteisine
metsineen
• Koivistonvati, Hämeenkankaan
suurin suppa eli harjukuoppa
• Niiniharjun metsälehmuslehto

Hyvä tietää
Hämeenkangas on Puolustusvoimien harjoitusaluetta,
joten alueella saattaa olla ajoittain käyttörajoituksia.
Alueella risteilee runsaasti latu-uria, retkeilyreittejä ja
muita kulkuväyliä, joten ulkoilijan on suositeltavaa ottaa
mukaan kunnon kartta. Reitin lähtöpisteen löytää kävelemällä laskettelurinteen pysäköintipaikalla sijaitsevan
Niinimajan editse kulkevaa hiekkatietä, jolta on viitoitus
Niinikodalle. Reitin tulentekopaikat sijaitsevat Koivistonvadin laavulla, Leirikoululaavulla ja Niinikodassa,
joka on esteetön. Koivistonvadin läheisyydessä on kaivo,
puuliiteri ja Koivistonharjun esteetön laavu. Koivistonvadille pääsee myös vaihtoehtoista reittiä latu-uraa hyödyntämällä. Koivistonkierrokselta on yhteys Harjuluontopolulle, Kevytlenkille, Löylylenkille ja Pirkan uralle. Reitin
suositeltu kiertosuunta on vastapäivään.

Vaativuus
Reitti on yhtä jyrkkää nousua lukuun ottamatta helppokulkuista sora- ja maastopolkua. Polku saattaa muuttua
liukkaaksi kostealla kelillä. Reitille kannattaa varustautua kartalla, säänmukaisella vaatetuksella, ulkoilukengillä ja halutessaan eväillä.

Reitin alkuun
Niinikota (pysäköinti: Jämin laskettelurinne)
N61° 46.233’ E22° 45.036’
Julkisilla kulkuneuvoilla: Reitin lähtöpiste ei ole saavutettavissa julkisilla kulkuneuvoilla.

Kartat ja oppaat
Kartta Hämeenkankaan kesäreiteistä ja tietoa alueen
luonnosta:
www.luontoon.fi/hameenkangas
www.lauhanvuoriregion.fi/
www.jamikeskus.fi/
Hämeenkankaan ulkoilukartta 1:50 000, 2001 (ostettavissa Jämijärven kunnalta) www.retkikartta.fi/

Majoituspaikat ja palvelut
 eitillä voi yöpyä Koivistonvadin laavulla tai telttaiR
lualueella sekä Leirikoululaavulla. Koivistonvadin
laavulla kuivakäymälä, kaivo ja puuliiteri. Reitillä myös
esteetön Niinikota. Jämillä lisäksi seuraavat palvelut:
Lomahotelli Jämi
Jämintie 659, 38800 Jämijärvi
Puh. 02 547 1033
Jämi Myynti
www.jamille.fi
Jämin loma-asunnot
www.jaminloma-asunnot.fi
Jämijärven kunnan listaus vuokramökeistä
www.jamijarvi.fi/matkailu/majoitus/mokit

Jämmikeskus: Jämi-info, Jämin Luonto- ja liikuntakeskus (Metsähallituksen opastusinfo)
Puh. 040 573 6120
www.jamikeskus.fi

Linkit
Jämijärven kunta
www.jamijarvi.fi/
Jämijärven matkailusivusto
www.jami.fi/
Satakunnan maakuntaportaali www.satakunta.fi

Kartta: Metsähallitus
Kuva: Jämikeskus

