
Halloween hike 2014 reittiohje
Ohje on kaikille reiteille sama Kiiskilänmäen näkötornille saakka.

• Lähtö tapahtuu mökin pihalta liukuvasti. Leimaa itsesi tai koko ryhmäsi lähtörastilla ja samalla myös ajanotto käynnistyy. 

• Seurataan polkua Kulhanvuoren luonnonsuojelualueen parkkialueelle. Parkkialueelta jatketaan Kulhanvuoren luontopolun 
opasteita seuraten ja kierretään polku myötäpäivään. Pyöräilijät! Jättäkää pyörät Kulhanvuoren nuotiopaikalle ja 

kiertäkää polku (3,5 km) jalkaisin. Pyöriä ei kannata ottaa polulle mukaan. 
• Leimaa rasti Kulhanvuoren päällä. Jatka Kangaslammen pohjoispuolella kulkevaa polkua pitkin itään, saavut ensin 

hiekkakuopiolle jalkaisin sitten tielle. Jatka Kangasharjuntietä harjun päällä itää kohti kunnes vasemmalle lähtee polku, joka 
vie Pirttipuron myllylle. 

• Leimaa rasti Pirttipuron myllyllä.  Jatka polkua Konttimäentielle. Ylitä tie ja jatka Köpintietä pitkin etelää kohti. 
Kuljettuasi n. 6,7 km saavut Pirttisuontielle. Jatka etelään vasemmalle n. 1,2 km. Käänny vasemmalle Issinniementielle ja 

kulje 800 metriä. Käänny oikealle etelää kohti. Kuljettuasi 600 metriä ohitat talon. Polku kääntyy vasemmalle koilliseen n. 
100 metriä talon risteyksen jälkeen. 

• Seuraa kirkkotien opasteita Kiiskilänmäen ja Nikaran suuntaan. Kuljettuasi 350 metriä polkua löytyy oikealta polun 
eteläpuolelta lähde. Täytä varovaisesti juomapullosi äläkä sotke lähdettä. N. 1,3 kilometriä lähteen jälkeen saavut 

Lauttajärventielle. Käänny oikealle ja jatkaa etelään tietä pitkin kunnes 900 metrin jälkeen uusi polku lähtee vasemmalle. 
• Seuraa polkua ja opasteita. Ylität Lapinniityntien ja 1,6 km kuluttua saavut Pitkälahdenrantatielle. Seuraa opasteita 

Kiiskilänmäen näkötornille. 
• Rasti löytyy Kiiskilänmäen huipulta. Pisimmät 100 km ja 160 km reitit jatkavat tietä pitkin. Lyhyemmät 45 km ja 75 km reitit

palaavat joko samaa polkua tai luontopolun toista haaraa pitkin Pitkälähdenrantatielle.  45 ja 75 km jatkuvat kohdassa 1. 
100 km ja 160 km jatkuvat kohdassa 3.

1. 45 km ja 75 km
• Reitti jatkuu joko polkua seuraillen tai Pitkälahdenrantatietä pitkin Lauttaniementielle. Risteyksestä hieman etelään jatkuu 

polku länteen. Polku saapuu Pahka-Ahontielle. Jatka Pahka-Ahontietä oikealle luoteeseen. Tie yhtyy Lauttajärventiehen. 

Jatka vasemmalle länttä kohti. Kuljettuasi teitä yhteensä 3,3 km saavut Kangaspuron ylityksen jälkeen Kirkkotielle. Jatka 
vasemmalle etelää ja Multiaa kohti Kirkkotien merkittyä polkua pitkin. Jos matkanteko on aivan mahdottoman raskasta 

voit myös oikaista (43 km reitti) ja jatkaa Lauttajärventietä eteenpäin Kallio-Nikarantielle ja edelleen tätä tietä 
Koirapurontielle asti ja jatkat sitten oikealle pohjoiseen Koirapurontietä pitkin Aution huoltopisteelle. 

• Polku saapuu tielle 2,3 km jälkeen. Lyhin reitti jatkaa tietä pitkin Joensuontielle ja oikealle Joensuontietä pitkin 
Joensuonkankaan suojelualueelle asti.  45 km reitti jatkuu kohdassa 5. 75 km reitti jatkuu kohdassa 2.

2. 75 km
• 75 km reitti jatkaa pikkutieltä kirkkotietä eteenpäin lounaaseen kunnes saapuu myös Joensuontielle, kääntyy vasemmalle ja 

jatkaa Joensuontietä pitkin aina asfaltoidulle Uuraistentielle asti. 

• Uuraistentie ylitetään ja jatketaan heti tien toisella puolella kulkevaa polkua pitkin. Ylimääräisiä koneuria erkanee polulta 
mutta pääreitti pitäisi olla sinisillä merkeillä merkitty. Epäselvissä risteyksissä vasen on oikea valinta. 

• N. 1,1 km jälkeen polku ylittää ojan ja nousee sen jälkeen pienelle harjanteelle. Harjanteen päältä voi ottaa suunnan suoraan 
itään ja kulkea kunnes saapuu heinittyvälle metsäautotielle 

• Jatketaan metsäautotietä pitkin etelään kunnes tie nousee mäelle. N. 650 metrin tieosuuden jälkeen tie tekee jyrkän mutkan. 
Lyhin reitti kulkee nyt pusikon poikki (300 m) suoraan etelään ilman mitään näkyvää polkua. Suunta suoraan etelään niin 

osuu lopulta hakkuualueen reunalle ja alueen kulmasta pääsee taas metsäautotielle. Voi myös kiertää itäkautta teitä pitkin 
ensin Töysänperäntielle ja sitä pitkin etelään Isoahontielle ja tätä tietä taas takaisin reitille. 

• Metsäautotie yhtyy Isoahontiehen jota jatketaan oikealle etelään ja alamäkeen. Notkon pohjalla kääntyy kärrytie vasemmalle 
etelään. Jatketaan tätä kärrypolkua aina Karhunahtaalle asti. Reitti yhtyy nyt 100 km reittiin. Jatkuu kohdassa 4.

3. 100 km ja 160 km
• Jatketaan tietä pitkin Kiiskilänmäeltä alas Sahrajärventielle. Käännytään oikealle ja pian seuraavan mäen päältä vasemmalle 

Sauna-ahontielle. Sauna-ahontietä jatketaan 2,4 km kunnes notkon pohjalla käännytään vasemmalle pienelle kärrytielle. 

Kuljetaan kärrytie loppuun asti ja käännytään vasemmalle hieman isommalle hiekkatielle. Kuljetaan tämä tie loppuun asti n. 



4,2 km aina asfaltoidulle Uuraistentielle asti. 

• Ylitetään Uuraistentie ja jatketaan etelään Muuraismäentietä pitkin. N. 1,3 km jälkeen vasemmalle kääntyy Parviaisentie 

Huutoniemeen. Juostaan lähes Huutoniemen pihaan asti. Polku erkanee tiestä oikealle Musta-Muikkulammen pohjoispuolelle
ja nousee harjanteelle. Jatketaan hienoa neulaspolkua pitkin n. 600 metriä ja käännytään sitten etelään Kaakkolammen 

itäpuolella kulkevalle polulle. Jos ennen kääntymistä tekee lyhyen ees taas pätkän harjannepolulla niin voi käväistä 
ihailemassa Keski-Suomen rivieraa eli Hietasaarta :) 

• Jatketaan polkua Kaakkolammen itäpuolella kunnes saavutaan tielle. Kuljetaan tietä oikealle etelään reilut 400 m ja 

käännytään vasemmalle lähtevälle polulle. Polku tuo lopulta Valkolammentielle jota seurataan kaakkoa kohti 350 m ja 
käännytään sitten harjanteella oikealle lähtevälle polulle. Heti seuraavasta polun risteyksestä käännytään vasemmalle. 

Kuljetaan polkua Purnupurontielle asti. 

• Jatketaan tietä pitkin 400m. Käännytään oikealle kärrypolulle jota seurataan 550 metriä mäen päälle asti. Nyt pitäisi löytyä 
pieni kyltti Esan petäjälle. Käydään leimaamassa rasti Esan petäjällä ja palataan samalle polulle. Jatketaan polkua 

Muuraismäentielle. 

• Käännytään Muuraismäentielle vasemmalle ja jatketaan kaakkoon 1,5 km kunnes vasemmalle kääntyy Isopohjantie. 
Kuljetaan 750 metriä Isopohjantietä ja jatketaan siitä eteenpäin polkua pitkin. Reilun 400 metrin päässy tulee polkujen 

risteys. Käännytään oikealle etelään ja jatketaan polkua pitkin seuraavalle tielle ja edelleen tietä pitkin Muuraismäentielle 
asti. 

• Käännytään vasemmalle ja kuljetaan Muuraismäentietä 500m ja kunnes oikealle lähtee polku Konttivuoren luontopolulle. 

Kierretään Konttivuoren luontopolku ja leimataan rasti Konttivuoren laavulla.Polkupyöriä ei kannata viedä luontopolulle 
polun risteystä pitemmälle. 

• Palataan luontopolulta tielle ja kuljetaan Muuraismäentietä pitkin vasemmalle takaisinpäin. 

• Pyöräilijöiden reitti kääntyy 1,0 kilometrin jälkeen vasemmalle etelään. Tie ajetaan loppuun, hiekkakuopan läpi ja 

jatketaan polkua pitkin aina Kaijantielle asti. Kaijantietä jatketaan oikealle 2,8 km. Tien vasemmalla puolella on 
pienen tien päässä lähde. Vesi maistuu hieman raudalle mutta on muuten hyvää. Kaijantietä jatketaan vielä 1,3 km 

kunnes oikealle kääntyy metsäautotie. Risteyksessä pitäisi olla myös viitta Talkoovuorten laavulle. Laavu tulee 
vastaan 1,2 km ajon jälkeen. Pyörä kannattaa jättää laavulle ja käydä kävellen Talkoovuorten rastilla. 

• Kävelijöiden ja juoksijoiden reitti jatkaa Muuraismäentietä Konttivuoren polulta 1,3 km länteen ja kääntyy vasta sitten 

vasemmalle metsäautotielle. Metsäautotie kuljetaan loppuun saakka ja jatketaan polkua hakkuuaukealle asti. Nyt ei 
kunnollista polkua ole vaan hakkuu on ylitettävä mistä parhaiten pääsee. Aukon toiselta laidalta suunta lounaaseen ja kulkee 

vielä toisen pienemmän hakkuun poikki ja pienen mäen päältä löytyy tien pää. Jos kulkee liikaa etelään osuu vanhaan 
peltoon. Pellon laidasta pääsee myös kärrypolkua pitkin tielle. Jos kulkee liikaa pohjoiseen niin osuu leveähköön puroon. 

• Hiekkatietä jatketaan länttä kohti kunnes saavutaan hiekkakuopalle. Heti hiekkakuopan jälkeen kääntyy oikealle polku 

(vanha ajoura) jota pitkin kuljetaan hakkuuaukon reunalle asti. Hakkuun laitaa seuraillen kuljetaan oikealle luoteeseen 
kunnes ollaan aukion pohjoislaidalla. Jatketaan edelleen luoteeseen metsän poikki kunnes osutaan jyrkänteen päälle. 

Laskeudutaan jyrkänteeltä alas, ylitetään oja ja noustaan seuraavalle jyrkänteelle, jonka päältä löytyy Talkoovuorten 
luontopolku. 

• Seurataan luontopolkua oikealle ja alas puronotkoon. Notkosta löytyy pari siltaa ja pieni luola. Rasti on kiinnitetty toiseen 

silloista. Jatketaan luontopolkua Talkoovuorten laavun huoltopisteelle. 

• Matka jatkuu Miehinkäisen luontopolkua pitkin ensin lintutornilla olevalle rastille. Lintutornilla jatketaan hakkuuaukon 
poikki polkua seuraillen pohjoiseen Päijänteen rannalle. Lammen pohjoispuolella poistutaan polulta ja kuljetaan lammen 

pohjoisrantaa seuraillen länteen. Tällä osuudella ei ole kunnollista polkua ennen kuin järven päädystä voi löytyä pientä 
koneuraa. Järven länsipään jälkeen on matala harjanne, jonka länsipuolella ylitetään oja. Ojan laidasta lähtee polku länteen ja 

yhtyy lopulta kärrytien päähän. Kuljetaan kärrytie loppuun asti. 

• Kärrypolku saapuu Kalteenmäentielle jota jatketaan oikealle kunnes vasemmalle kääntyy Rössijussintie. Rössijussintien 
lopusta kääntyy polku oikealle pohjoiseen. Seurataan polkua pienelle harjanteelle ja sitä pitkin edelleen kohti luodetta 

kunnnes osutaan kärrytien päähän. Tämä polkuosuus voi olla huonosti löydettävissä. 

• Kärrypolku yhtyy hiekkatiehen jota jatketaan vasemmalle länteen kunnes saavutaan Hankamäentielle. Hankamäentietä 
kuljetaan 200 metriä pohjoiseen ja käännytään sitten vasemmalle polulle. Heti seuraavasta polkuristeyksestä (60 m) 

käännytään oikealle kohti pohjoista. Jatketaan tätä polkua vajaa 200 metriä ja käännytään polkujen t-risteyksessä 
vasemmalle. Kuljetaan tämä polku loppuun saakka Kotaperäntielle asti. 

• Kotaperäntiellä käännytään vasemmalle ja kuljetaan kunnes oikealle näkyy urheilukenttä ja sen reunalla kota. Ulkohuussikin 

löytyy kentän laidalta. Jatketaan Mäenperänsuontietä pitkin länteen niin pitkälle, että vasemmalle kääntyy kärrypolku. 
Kuljetaan kärrypolku loppuun asti. Polku loppuu ojan laidalle. Ylitetään oja ja rämmitään lounaaseen parin muun ojan poikki

ja päästään pellon laitaan. Kuljetaan pellon laitaa pitkin Sillanpääntielle. 

• Käännytään Sillanpääntiellä vasemmalle ja heti seuraavan mutkan jälkeen uudelle kärrypolulle oikealle. Kuljetaan 



kärrypolkua 550 metriä, ylitetään puro, tien vasemmalla puolella on pieni penkki ja sen jälkeen pieni hiekkakuoppa. Kuopan 

länsilaidalta tien vasemmalta puolelta lähtee etelää kohti pienehkö polku. Seurataan polkua niin pitkälle kuin se on näkyvissä.
Jatketaan umpimetsässä samaan suuntaan etelää kohti parin ojan poikki kunnes saavutaan metsäautotielle. Jatketaan 

metsäautotietä seuraavaan risteykseen. Käännytään oikealle länteen ja jatketaan Metsäkuitulantielle. Jatketaan 
Metsäkuitulantietä vasemmalle etelään vajaa 400 metriä. Käännytään oikealle metsäautotielle. 

• Kuljetaan vajaa 700 metriä metsäautotietä kunnes saavutaan vanhan hakkuuaukon laidalle. Käännytään vasemmalle ja 

kuljetaan hakkuuaukon laitaa seuraten mutta metsän puolella vanhaa koneuraa pitkin alamäkeen. Saavutaan hakkuuaukon 
laidalle. Jatketaan samaan suuntaan aukon poikki ja saavutaan purolle. Ylitetään puro ja jatketaan lounaaseen pienen kallion 

ylitse. Heti kallion toisella puolella kulkee vanha hieman heikosti maastosta erottuva polku-ura. Jatketaan polku-uraa oikealle
luoteeseen ja pian ura yhdistyykin hiekkatiehen. Jatketaan tietä pitkin aina mäen päälle ja pelloille asti. Tie kääntyy jyrkästi 

vasempaan. Jatketaan edelleen tietä pitkin kunnes laskeudutaan jyrkkä mäki alas. Tien oikealta puolelta löytyy kaivo. 
Täytetään juomavarastot. 

• Kuljetaan tie loppuun asti Töysänperäntielle saakka. Jatketaan Töysänperäntietä pitkin vasemmalle etelää kohti kunnes 

oikealle kääntyy Karhunahtaantie. Seurataan tietä kunnes oikealle tulee levennys ja viitta Karhunahtaalle. Seurataan viittoja 
ja polkua Karhunahtaan laavulle ja huoltorastille asti. 

4. 75 km, 100 km, 160 km
• Pyöräilijät voivat kulkea Karhunahtaan polkukierroksen itäkautta. Kävelijät ja juoksijat voivat kiertää Karhunahtaan 

ympäri eteläkautta ja länsireunaa kulkevaa polkua pitkin. Suojelualueen pohjoispäässä olevan putouksen ja myllytuvan 
jälkeen polku paranee ajokelpoiseksi ja jatkuu pohjoiseen. Kuljetaan tieksi muuttuvaa polkua pitkin Isoahontielle. 

• Isoahontietä jatketaan vasemmalle länteen Karhulahdentien risteykseen asti. Käännytään vasemmalle Karhulahdentielle ja 

kuljetaan vajaat 950 metriä. Huom. Karhulahdentieltä kääntyy oikealle ylämäkeen uusi tie jota ei ole kartassa. Tien mutkasta 
lähtee lounaaseen polku jota ei ole kartassa. Samasta kohdasta lähtee kartan mukaan polku etelään mutta tätä polkua ei ole. 

Kuljetaan lounaaseen suuntaavaa polkua pitkin mäen ja pienen suopätkän ylitse. Saavutaan vanhalle pellolle. Kuljetaan 
vanhaa peltoa pitkin vasemmalle etelään kunnes saavutaan Järvenniemenpolulle. 

• Järvenniemenpolkua jatketaan oikealle länteen Haarajärventielle. Haarajärventietä kuljetaan oikealle länteen kunnes 

vasemmalle kääntyy Pirttiperäntie (550 m). Pirttiperäntietä kuljetaan 500 metriä ja käännytään sitten oikealle pienemmälle 
tielle. Tätä tietä jatketaan 1,4 km kunnes ylitetään Pengerjoki ja saavutaan kodalle. 

• Jatketaan tietä pitkin koilliseen. Tieltä erkanee kärrypolku pian kodan jälkeen. Kuljetaan kärrypolku loppuun asti seuraavan 

tien päähän. Jatketaan joko tietä tai polkua Eeronahontielle. Huom. tämä karttaan merkitty polku ja edellinen kärrypolku ovat
katselmoimattomia eli voivat sisältää vaikka mitä yllätyksiä. Eeronahontietä pitkin kuljetaan Uuraistentielle saakka. 

• Kuljetaan Uuraistentietä vasemmalle aivan lyhyt pätkä ja käännytään oikealle pohjoiseen Linnanmäentielle. Linnanmäentietä

seurataan kunnes vastaan tulee Kirkkotien opasteita. Nyt on mahdollisuus 10 km bonuslenkkiin Iso-Kalettoman lintutornille 
ja hienoihin maastoihin. Kts. Kohta 7. Bonuslenkkiä suositellaan erityisesti pyöräilijöille. Jos bonuslenkki ei kiinnosta niin 

matka jatkuu Linnamäentietä pitkin ja Kirkkotien opasteita seuraillen Pienimäen pihan kautta polulle. Kirkkotietä seurataan 
seuraavat neljä kilometriä aina Joensuontielle asti. Joensuontiellä käännytään vasemmalle ja kuljetaan Joensuontietä 

Joensuonkankaan suojelualueelle saakka. 

5. 45 km, 75 km, 100 km, 160 km
• Leimaa rasti Joensuonkankaan luontopolun alussa. Käy kiertämässä luontopolku. Tämä polku sopii myös pyöräilijöille. 

Matka jatkuu Joensuontietä pitkin luoteeseen aina Kallio-Nikarantielle saakka. 

• Pyöräilijöiden 160 km reitti erkanee Joensuontien ja Kallio-Nikarantien risteyksessä. Lyhyempien reittien kulkijat jatkavat 

oikealle ja 160 km reitille haluavat vasemmalle. 160 km ohje jatkuu kohdassa 8.

6. 45 km, 75 km, 100 km
• Lyhyemmät reitit kulkevat Kallio-Nikarantietä kunnes vasemmalle kääntyy Koirapurontie. 

• Koirapurontietä pitkin noustaan mäelle josta löytyy Aution rasti ja huoltopiste. Valoisan aikaan Aution juomapisteellä ei ole 
miehitystä mutta lämmintä juotavaa voi silti olla saatavilla. Kunnon nestetäydennyksen saa lähteestä, joka on vähän matkaa 

Aution talolta pohjoiseen. 

• Alle 160 km matkojen pyöräilijät jatkavat Aution rastilta suoraan tietä pitkin pohjoiseen ja maaliin. Kävelijät ja juoksijat 
kääntyvät Aution talon jälkeen heti seuraavasta risteyksestä vasemmalle ja kulkevat vielä Salmijärven ja Pääkön kautta. 

Tämä reitti ei sovellu pyörille. Huom. Lähde on tien varressa hieman risteyksestä pohjoiseen eli sinne pitää poiketa erikseen. 



• Tien päädyssä vasemman haaran lopusta lähtee polku länteen. Polku saapuu Salmijärven rantaan. Reitti jatkuu oikealle 
pohjoiseen Salmijärven rantaa seuraillen. Polku on välillä pehmeä ja huonosti näkyvissä mutta riittää kun seuraa järven 

rantaa. Salmijärven pohjoispäässä ylitetään oja. Heti ojan ylityksen jälkeen kannattaa kääntyä luoteeseen kohti kuivempaa 
kannasta. Tässä kohtaa ei näy polkua. Polku löytyy taas Pääkön rannasta ja vie Pääkön pohjoispäässä olevalle nuotiopaikalle 

ja rastille. Nuotiopaikalta eteenpäin polku on hieman kadoksissa mutta löytyy kun suuntaa notkon yli suoraan pohjoiseen ja 
kulkee harjanteen päällä luodetta kohti. Harjanne ja polku päättyvät sähkölinjalle jota jatketaan oikealle koilliseen. Polku 

erottuu välillä huonosti mutta riittää kun seuraa sähkölinjaa tielle asti. 

• Tietä pitkin kuljetaan oikealle kunnes saavutaan Koirapurontielle. Koirapurontietä kuljetaan vasemmalle kunnes tie yhtyy 
Kulha-Autiontiehen. Jatketaan edelleen samaan suuntaan kohti pohjoista. Seuraava pienempi tie vasemmalle nousee mäelle 

Kulhanlinnaan. Kuljetaan pikkutietä Kulhanlinnan ohitse ja pohditaan mitä on Akseli Gallen-Kallela täällä tehnyt yli 100 
vuotta sitten... Saavutaan Konttimäentielle. Käännytään heti seuraavasta vasemmalle Kulhanvuoren suuntaan ja edelleen heti 

seuraavasta risteyksestä käännös oikeaan niin pian saavutaan Kulhanvuoren parkkipaikalle. Enää lyhyt matka jo lähdöstä 
tuttua polkua pitkin maaliin Kangaslammen eteläpuolella kulkien. 

7. Iso-Kalettoman bonuslenkki (10 km )
• Kuljetaan kirkkopolkua pitkin kunnes saavutaan Kesämäentielle. Kesämäentietä jatketaan oikealle pohjoista kohti kunnes 

päästään Kesämäen mäelle josta lähtee viitoitettu luontopolku pellon laitaa pitkin. Seurataan luontopolun viittoja. Reitin 
varrelta löytyy myös lähde. Rasti löytyy Iso-Kalettoman lintutornista, joka on pienen polkupiston päässä pääreitiltä. 

Risteyksessä on viitta lintutornille. Reitti loppuu Linnanmäentielle. 

• Linnanmäentietä käännytään oikealle ja kuljetaan Pienimäkeen asti ja sieltä jatketaan Kirkkotietä pitkin koilliseen tai 
oikaistaan jo vähän ennen Pienimäkeä vasemmalle pikkutielle ja edelleen Kirkkotien polulle. 

8. 160 km
• Kallio-Nikarantietä Sipilänperäntielle. Ylitetään Sipilänperäntie ja jatketaan Kalliopurontietä tien lähes loppuun saakka. 

Hieman ennen loppua käännytään oikealle ja ajetaan järvien välistä ja jatketaan samaa tietä aina Kukontielle saakka. 

• Ylitetään Kukontie ja jatketaan Vähämäenraittia pitkin tien loppuun saakka. Tien lopussa talon ja pellon kulmalta jatketaan 
polkua pitkin etelään. Polku saapuu tien päähän. Kuljetaan tietä vähän matkaa ja poiketaan oikealle kääntyvälle polulle. 

Polku saapuu hiekkatielle jota jatketaan vasemmalle Heinäperäntaipaleelle asti. 

• Heinäperäntaivalta kuljetaan oikealle pohjoiseen kunnes vasemmalle kääntyy Kiltintie. Jatketaan asfaltoidulle Väätäistielle 
saakka. Käännytään oikealle ja ajetaan vähän matkaa kunnes tulee juuri ennen siltaa käännytään vasemmalle Palsankoskelle 

(Housukoski). Siirrytään oikealle jokirannassa kulkevalle polulle heti kun se löytyy. Polku saapuu laavulle ja rasti löytyy 
laavun vieressä olevasta puusta. 

• Jatketaan polkua ja jokivartta seuraillen etelään kunnes joen ylitse menee pieni silta. Siirrytään joen toiselle puolelle ja 

jatketaan polkua ja harjannetta seuraillen pohjoiseen. Ylitetään Hirvimäenmutka. Jatketaan hiekkatietä pitkin pohjoista kohti. 
Kilometrin jälkeen polku erkaantuu tiestä vasemmalle ja harjanteen päälle. Seuraillaan harjannepolkua ja kierretään Heiluva-

lammen pohjoispuolelle. Vähän matkaa lammen jälkeen käännytään pohjoiseen kulkevalle polulle jota seurataan tielle asti. 

• Käännytään tiellä oikealle ja ajetaan kunnes vasemmalle erkanee leveä ajopolku. Laskeudutaan polkua pitkin joelle ja 
ylitetään joki siltaa pitkin. Seurataan polkua Väätäiskyläntielle asti. Ylitetään tie ja jatketaan Onkilammentietä kunnes tullaan

lasten leikkialueelle. Polku kääntyy leikkialueen vierestä oikealle. Jatketaan polkua pitkin Kytölänraitille ja Vehkoontiele. 

• Vehkoontie jatkuu pellon poikki ja alas joelle. Ylitä joki ja jatka Vehkoontietä n. 5 km ja käänny selkään vasemmalle 
pohjoiseen pienemmälle hiekkatielle. Aja hiekkatie loppuun saakka Kukontielle. Käänny Kukontietä oikealle ja aivan kohta 

on tien vasemmalle puolella suuri avosuo ja suon reunasta lähtevät pitkospuut Valkeisenjärven lintutornille ja rastille. 

• Jatka Kukontietä etelään kunnes vasemmalle kääntyy Kekälisentie. Jatka Kekälisentietä pohjoiseen kunnes Kekälisentie 
loppuu ja yhtyy Kyläkunnanahotiehen. Jatka Kyläkunnanahontietä oikealle Sipilänperäntielle asti. Käänny vasemmalle ja Aja

Sipilänperäntie n. 5,7 km. Käänny oikealle metsäautotielle ja aja tien päähän. Jatka tien päästä polkua pitkin kohti itää. Polku 
saapuu Kulhanvuoren suojelualueelle. Isommalle polulle saavuttaessa käänny oikealle ja pian oletkin Kulhanvuoren 

tulipaikalla. Aja maaliin samaa reittiä kuin millä aloitit. 


