The Ala-Koitajoki Trail

ALA-KOITAJOEN RETKEILYREITTI
Maastoon sinisin merkein merkitty Ala-Koitajoen retkeilyreitti esittelee alueen ainutlaatuista erämaaluontoa
lukuisine koskineen ja arvokkaine vanhan metsän suojelualueineen. Ala-Koitajokeen keskeisesti liittyvä
uitto- ja tukkilaisperinne on myös tärkeä osa retkeilyreittiä.
16 km pituinen Ala-Koitajoen retkeilyreitti kulkee Pamilonkoskelta Hiiskoskelle ja sen varrella on useita
laavuja ja tulipaikkoja. Pamilonkosken tulipaikka on rakennettu esteettömäksi mm pyörätuolilla liikkumista
varten. Kalliokosken ja Mäntykosken ylityspaikat mahdollistavat eripituisten reittivaihtoehtojen suunnittelun.
Alueella on myös Kirjovaaran vanhassa metsässä kiertävä 5,2 km pituinen Pamilonkosken luontopolku.
Punaisella merkatun ympyräreitin tietotauluissa esitellään alueen historiaa, kulttuuria ja luontoa.
Ala-Koitajoki soveltuu rannalta tapahtuvaan uistin- ja perhokalastukseen. Haluttuja saaliskaloja ovat jokeen
istutettava järvitaimen sekä luontainen harjus.
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Tagged with blue markers, the Ala-Koitajoki Trail showcases the unique wilderness scenes of the area, with
its numerous rapids and precious conservation areas of old forests. The tradition of logging and log floating,
closely connected with the river Ala-Koitajoki, is also well portrayed on the trail.
The 16-kilometre trail goes from the Pamilonkoski rapids to the Hiiskoski rapids, and there are several leantos and campfire spots along the way. The Pamilonkoski campfire spot is also accessible by wheelchair. The
crossing points at the Kalliokoski and Mäntykoski rapids can be used to adjust the length of the hike.
There is also a 5.2-kilometre nature trail in the area, the Pamilonkoski Nature Trail traversing the old forest
of Kirjovaara hill. Tagged with red markers, the circular trail presents the history, culture, and nature of the
area in information panels along the way.
The river Ala-Koitajoki is suitable for fishing with lure and fly from the banks. The sought-after catch comprises
planted lake trout and native grayling.
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