
Hämeenkangas
• Sijainti: Jämijärvi,  
Kankaanpää, Ikaalinen

• Pinta-ala: 55 km2

• Perustettu: 2002

Metsähallitus,  
alueen hoitaja
• Asiakaspalvelu ma–pe klo 9–15: 
puh. 0206 39 5270,  
sisasuomi@metsa.fi

• Puolustusvoimien harjoitusalue: 
liikkumisrajoitukset  
puh. (02) 99 800

• luontoon.fi/hameenkangas
• lhgeopark.fi, lauhanvuoriregion.fi
• facebook.com/lauhanvuoriregion

Retkeilyä luontoa suojellen
• Liikkuminen on sallittua jalan, 
hiihtäen ja polkupyörällä joka-
miehenoikeudella. 

• Moottoriajoneuvoilla liikkuminen 
on sallittu yleisiä teitä pitkin. 

• Leiriytyminen on sallittua joka-
miehenoikeudella, mutta suosit-
telemme yöpymistä merkityillä 
laavuilla ja kodilla. 

• Tulenteko on sallittua vain merki-
tyillä tulentekopaikoilla. Metsä-
palovaroituksen aikana tulenteko 
on kielletty. 

• Tällä kartalla näkyvillä taukopai-
koilla on Metsähallituksen järjes-
tämä polttopuuhuolto. Muille 
kohteille on varminta ottaa omat 
nuotiopuut mukaan. 

• Retkeile roskattomasti. Viethän 
roskat mukanasi pois maastosta. 

• Marjastus ja sienestys on sallittua.
• Huomioi, että käymälöissä ei ole 
wc-paperia. 

• Lemmikkieläimet  
on pidettävä  
kytkettyinä. 

Ohjeet ja säännöt
luontoon.fi/hameenkangas/ 
ohjeetjasaannot

Retkietiketti 
luontoon.fi/retkietiketti

Hätänumero 112  
Tiedä mistä soitat – kännykkä ei 
kuulu kaikkialla puistossa!

 Harjoitus- ja monikäyttöalue 

Hämeenkangas
Helppokulkuisella Hämeen
kankaalla maisemaa hallitsevat 
avarat mäntymetsät, korkeat 
harjuselänteet ja nummimaiset 
paahderinteet. Jääkauden 
kasaamaa harjannetta seu rai 
leva Kyrönkankaantie on 
ikiaikainen kulkutie Hämeestä 
Pohjanmaalle. Matkailupalve
lujen keskus on Jämi, joka on 
myös ilmailuharrastajien 
suosiossa. 

Monipuoliset reitit 
Hämeenkankaan korkeat selän-
teet, rinteet ja tasaiset kankaat 
tarjoavat erinomaiset retkeily- ja 
kuntoilumaastot. Hämeenkangas 
on Puolustusvoimien harjoitus-
aluetta, minkä vuoksi alueella on 
poikkeuksellisen paljon polkuja. 
Retkeilijöille merkityt reitit ovat 
suurelta osin helppokulkuisia ja 
sopivat kaikille. 
• Harjuluontopolku (4,5 km) 
lähtee Jämikeskukselta. Helppo-
kulkuinen luontopolku kiertää 
Soininharjun upeissa maisemissa.

• Koivistonkierroksen (4,5 km) 
 voi tehdä Harjuluontopolun 
jatkeeksi tai reitin voi aloittaa 
Niiniharjun pysäköintialueelta. 
Reitti kulkee mäntyvaltaisissa 
harjumetsissä kiertäen Koivis-
tonvadille ja takaisin.

• Vaarinnevankeitaan polku  
(2,7 km) alkaa Kyrönkankaan-
tien varrelta, Portinhaaran-
kulman pysäköintialueelta. 
Perhe ystävällinen reitti hiekka-
kankaalla ja pitkostetulla suolla.

• Uhrilähteeseen ja Kylmänmyllyn-
lähteeseen pääsee tutustumaan 
esteettömällä Lähteiden polulla. 
Reitin pituus on 250 metriä 
suuntaansa. Lähtöpisteenä on 
Uhrilähteen pysäköintialue.

Patikoinnin lisäksi pyöräilylle ja 
ratsastukselle on omat reittinsä. 
Talviaikaan alueella kulkee latu-
verkosto. Alueella on kattava 
taukopaikkaverkosto, laavuja ja 
tulipaikkoja on runsaasti. Puolus-
tusvoimien toimintaan liittyen 
alueella on ajoittain liikkumis-
rajoituksia. 

Jääkauden synnyttämä 
Hämeenkangas syntyi viime jää-
kauden loppuvaiheessa kahden 
jäätikkökielekkeen väliin. Jääkau-
den jälkeen sen korkein huippu 
oli vedenpinnan yläpuolella, 
mikä näkyy edelleen ympäristöä 
rehevämpänä kasvillisuutena 
Niiniharjun laella. Edustavimmat 
paahdelajiston esiintymät löyty-
vät Jämiltä. Hämeenkangas on 
tärkeä pohjavesialue, ja sen 
liepeillä sijaitsevat Uhrilähde ja 
Kylmänmyllynlähde kuuluvat 
Suomen hienoimpiin lähteisiin. 

Paloaukeasta koko  
perheen ulkoilukohteeksi 
Metsäpalot kuuluvat Hämeen-
kankaan historiaan. Sata vuotta 
sitten alue oli suurimmaksi osaksi 
metsäpalojen synnyttämää avaraa 
nummimaisemaa, jossa metsiä ei 
juuri ollut. Alueen vanhimmat 
metsät löytyvät Soininharjun–
Niiniharjun selänteeltä, joka on 
perustettu luonnonsuojelualu-
eeksi. Sen juurella sijaitseva Jämi, 
joka tunnetaan harrasteilmailun 
keskittymänä, on Hämeenkan-
kaan luontomatkailun keskus ja 
useimpien reittien lähtöpaikka. 

Jämiltä löytyy majoitus- ja 
 ravintolapalveluja sekä väline-
vuokrausta: luontoon.fi/ 
hameen kangas/palvelut/ 
yhteistyotahot

METSÄHALLITUS 6/2022  

KUVAT: METSÄHALLITUS/TIMO HALME   

& TUOMO HÄYRINEN, TERTTU HERMANSSON

https://www.luontoon.fi/hameenkangas
https://lhgeopark.fi/
https://www.lauhanvuoriregion.fi/
https://www.facebook.com/lauhanvuoriregion
https://www.luontoon.fi/hameenkangas/ohjeetjasaannot
https://www.luontoon.fi/hameenkangas/ohjeetjasaannot
https://luontoon.fi/retkietiketti
https://www.luontoon.fi/hameenkangas/palvelut/yhteistyotahot
https://www.luontoon.fi/hameenkangas/palvelut/yhteistyotahot
https://www.luontoon.fi/hameenkangas/palvelut/yhteistyotahot
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Harjoitus- ja monikäyttöalue – liikkumisrajoitukset 
mahdollisia harjoitusten aikana 
Övnings- och mångbruksområde – begränsningar 
i rätten att röra sig möjliga under övningar  
Military area also used for outdoor activities 
– access restricted during exercises 
Lentokenttäalue – liikkuminen sallittu ainoastaan
merkityillä reiteillä!  
Flygfältsområde – tillåtet at röra sig endast på 
de markerade lederna!  
Airfield area – do not leave the marked trails! 
  
Opastustaulu - Informationstavla - Information board 
Pysäköinti ja opastustaulu - Parkering med 
information - Parking and information board
Telttailupaikka - Tältningsområde - Tent site  

Laavu - Skärmskydd - Lean-to shelter  

Kota - Kåta - Campfire hut

Keittokatos - Kokskjul - Cooking shelter
Puolikota (ei yöpymiseen) - Halvkåta (ej övernattning) - 
Campfire shelter (day-use only) 
Lähde/kaivo - Källa/brunn - Spring/well   

Näkötorni - Utsiktstorn - Observation tower 

Näköalapaikka - Utsiktsplats - Viewpoint
Luonnonnähtävyys - Naturobjekt -
Natural feature of interest   
Kahvila - Kafé - Cafe 

Ruokailupöytä (ei tulentekoa) - Picnic bord -
Picnic site 
Kenttätalli - Fältstall - Stable

Kuivakäymälä - Torrtoalett - Dry toilet
Käymälä (paperiton) - Toalett (utan papper) -
Toilet (no toilet paper) 
Valtakunnallinen pyöräilyreitti - Riksomfattande
cykelrutt - National cycle touring route
Paikallinen pyöräilyreitti - Local cykelled - 
Local cycling route  
Esteettömät palvelut - Tillgänglig tjänster -
Accessible services
 
Tie - Väg - Road

Rautatie - Järnväg - Railway

Puomi - Vägbom - Road barrier

Välimatka-merkki - Avstånd - Distance

Kulkusuunta - Vandringsriktning - Direction

Kävelyreittiyhteys - Förbindelseled - Walking route 

Vaativa esteetön reitti - Krävande tillgänglig led - 
Demanding accessible trail  

Ratsastusreitti - Ridled - Horseback riding trail 

Pirkan ura - Pirkan ura led - Pirkan ura Trail

 

Kuntoura  5,1 km          

Harjuluontopolku - Naturstig - Thematic trail  4,5 km        

Koivistonkierros - Stig - Trail  4,5 km 

Suoluontopolku - Naturstig - Thematic trail  2,7 km        
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