
Halloween hike 2015 reittiohje

Lähtöpaikka on Tarvaalan kalamajan piha-alueella. Muista ehdottomasti
leimata itsesi lähteneeksi LÄHTÖ-rastilla! Jos keskeytät ja pääset omin 
avuin pois maastosta niin leimaa itsesi
keskeyttäneeksi (DNF):
Kun saavut maaliin niin muista tehdä leimaus
MAALI-rastilla. Käydessäsi lenkkien välillä
kisakeskuksessa niin leimaa VÄLIAIKA-
rastilla.

• Purppuralla piirretty reitti on 50 km /
100 km reitti

• Sinisellä piirretty reitti on 75 km / 160
km reitin eroavaisuudet verrattuna
edellämainittuihin

• Vihreät reitit ovat pyöräilijöiden
reittivaihtoehtoja

Jos tapahtuu onnettomuus, tarvitset raatotaksin kyytiä tai rastia ei 
löydy niin soita kilpailunjohtajalle: +358 40 077 9761 / Riku
Vakavan onnettomuuden sattuessa soita suoraan yleiseen 
hätänumeroon 112.

Kaikilla matkoilla on sama reitti ensimmäiset 50 km. 

50 km / 75 km / 100 km / 160 km 

Kartta B
Kulje kalamajan ohitse menevää pikkutietä seurantalon suuntaan ja 
edelleen kohti etelään kunnes hieman ennen asfalttitietä oikealle 
kääntyy pieni metsätie. Siirry metsätielle ja heti seuraavasta risteyksestä 
vasemmalle. Seuraa polkua etelään eli samaan suuntaan kuin 
vasemmalla hieman ylempänä kulkeva asfalttitie. Polku päättyy isojen 

teiden risteykseen. Jatka etelään Vuonteen suuntaan n. 130 metriä ja 
käänny vasemmalle hiekkatielle, joka vie koulun kentälle ja 
pyöräilijöiden parkkialueelle.  
Kartta A
Seuraava osuus kuljetaan harjumaastoa pitkin. Reitin länsipuolella 
kulkee koko ajan asfaltoitu tie jonne voit evakuoitua jos hukut reitiltä. 
Montun itälaidasta jatkuu polku montun reunaa seuraillen etelään ja 
koulun pihalle. Jatka pihalta polkua pitkin etelään pienelle hiekkatielle 
(Rantakyläntie). Kuljet sähkölinjan alitse, käänny seuraavasta 
risteyksestä oikealle ja seuraavasta vasemmalle. Älä erehdy poluille. 
Jatka tätä kohti kaakkoa kunnes ylität hiekkakuopan. Hiekkakuopan 
toisella laidalla käänny lounaaseen ja kulje hiekkakuopan reunaa 
seurailevaa polkua pitkin mäen päälle ja aina seuraavalle hiekkatielle 
(Lehtoniementie) asti. Ylitä Lehtoniementie ja jatka etelään toista 
hiekkatietä pitkin seuraavaan risteykseen. Jatka polkua pitkin etelää 
kohti. Polku kaartaa  päällystetyn Tarvaalantien varteen mutta jatkuu 
tien vierellä aina peltoalueen kulmalle asti. Siirry Tarvaalantielle ja jatka
Tahkovuorentien risteykseen.

Muorinmäki / Rasti 1

Kulje Tahkovuorentietä 130 m ja käänny oikealle lähtevälle polulle. 
Polku yhtyy Kangaskyläntiehen. Jatka tätä tietä kunnes näet taas 
päällystetyn Tarvaalantien. Jatka Tarvaalantien suuntaisesti polkua 
pitkin. Vasemmalla puolella kohoaa Kiikkuharju. Jatka tätä polkua kohti
etelää ja lounasta. Polku ylittää useita muita polkuja ja teitä (Nokintie, 
Puttosentie) mutta jatka samaa polkua. Polku nousee Muorinmäen 
harjulle. Muorinmäen päällä on polkujen risteyskohdassa rasti 1. Polku 
jatkaa etelään ja laskeutuu Muorinmäeltä lopulta hieman metsittynyttä 
uraa pitkin lähes Tarvaalantien varteen. Älä erehdy Tarvaalantielle vaan 
jatka vasemmalle kulkevaa uraa niin pitkälle (280 m), että oikealle 
lähtee pieni kangaspolku. Kulje oikealle lähtevää polkua kunnes tulet 
pehmeälle hiekkatielle. Seuraa tietä isommalle hiekkatielle ja edelleen 
oikealle taas Tarvaalantien varteen. Polku jatkuu aivan tien varresta 
kohti etelää. Vasemmalle jää kaunis Lapinlampi. Polku yhtyy 
kärrypaanaan. Käänny oikealle ja heti vasemmalle lähtevälle polulle. 
Jatka polkua pitkin hiekkakuopan laitaan ja kunnes saavut hiekkatielle. 

Keskeytys (DNF)



Jatka tietä pitkin muutama metri risteykseen josta lähtee polku 
nousemaan hiekkakuopan reunaa seuraten kohti harjun huippua. 

Lamminvuori / Rasti 2

Kiipeä Lintuharjun korkeimpaan kohtaan ihastelemaan maisemia. 
Lintuharjun huipulta jatka etelään lähtevää polkua / kärrytietä. Ylitä 
seuraava tie ja jatka edelleen etelään. Seuraa tätä tietä aina 
Lamminvuorella olevalle mastolle ja edelleen polkua Lamminvuoren 
huipulle asti. Huipulla on rasti. 

Lähde / Rasti 3

Palaa samaa reittiä alas vuorelta kunnes tieltä erkanee selkeä polku 
etelään. Seuraa polkua päällystetylle Saviontielle. Älä erehdy polulta 
vasempaan lähtevälle haaralle. Jatka Saviontietä vasemmalle kaakkoon 
kunnes oikealle haarautuu Luulunmäentie. Kulje tie loppuun asti. Tie 
muuttuu kärrypoluksi ja lähtee nousemaan. Pian oikealle lähtee pieni 
polku jota pitkin voit vaihtaa viereiselle tielle. Jatka tätä tietä itään 
kunnes saavut taas Saviontielle.
Kulje Saviontietä etelään n. 650 m ja käänny sitten oikealle lähtevälle 
kärrypolulle. Jatka kärrypolkua vajaa 300m ja käänny sitten vasemmalle
lähtevälle leveälle polulle. Kulje polku loppuun asti. Jatka oikealle 
hiekkatietä (Lehtisentie) n. 550 metriä. Tien vasemmalla puolella on nyt 
vanhempaa metsää, suuri kivi ja vähän matkaa kiven takana on lähde 
jossa on rasti. Lähteelle ei kulje polkua. Älä sotke lähdettä!
Pyöräilijät ja ne jotka eivät tykkää umpimetsästä jatkavat lähteeltä 
kaakossa näkyvälle pellolle. Oja on helpoin ylittää metsän puolella eli ei
kannata tähdätä aivan pellon kulmaan vaan hieman etelämmäs. 
Pyöräilkää pellon oikeaa laitaa pitkin etelään kunnes pääsette polulle. 
Polkua jatketaan seuraavan pellon kulmaan asti. Jos haluaa ajaa hienoa 
singletrackia niin pyörää pitää tunkata 90 m länteen vanhan hakkuun 
reunaa seuraillen.  Voit myös jatkaa kärrypolkua pitkin sillalle.
Muut jatkavat lähteeltä lounaaseen ojaa seuraillen melkein järven 
rantaan saakka. Ojan ylitys itään ja matka jatkuu hienossa rantametsässä
(EI POLKUA) etelään. Rantaa seuraillaan kunnes yhytetään vasemmalla
oleva hakkuuaukko. Hakkuuaukon eteläreunaa itään seuraten löytyy 
pian myös polku, joka tuo lopulta sillalle.  

Mattila / Rasti 4

Pelon laitaa kuljetaan ladon nurkalle josta kääntyy polku lounaaseen. 
Polkua pitkin jatketaan järven rantaa seuraillen aina Onkiniemen 
kärjessä olevalle jättipetäjälle saakka. Petäjän luona on rasti.
Polku jatkuu edelleen rantaa seuraillen koilliseen ja itään kunnes 
kääntyy rakennuksen raunioiden jälkeen pohjoisemmaksi. Polku menee 
Mattilan vanhan kesäsiirtolan pihan poikki ja muuttuu lopulta tieksi. 
Tietä seuraillen päädytään taas Saviontielle. Jatketaan Saviontietä 
oikealle kaakkoon n. 500 m kunnes vasemmalle kääntyy Väliläntie. 
Siirrytään Väliläntielle ja kuljetaan sitä pitkin n. 1,7 km.  Nyt ollaan 
keskelle hakkuuaukeaa ja oikealle kääntyy toinen kärrypaana. Seurataan
kärrypaanaa pellon keskelle ja siellä olevan talon ohitse ja edelleen 
pellon poikki pellon itäpuolelle. Jatketaan oikeanpuoleista haaraa, joka 
kulkee pellon laitaa pitkin aina Puttolantielle asti. 

Iso-Kotavuori / Rasti 5

Heti tien toisella puolella jatkuu polku, joka kurvaa pohjoiseen 
sähkölinjalle. Sähkölinjalla kulkee polku jota pitkin kuljetaan koilliseen 
kunnes noustaan vanhemman metsän puolelle. Sähkölinjan yli kulkee 
polku jota jatketaan oikealle ja heti seuraavasta haarasta vasemmalle. 
Polku nousee Iso-Kotavuoren laavulle jossa on myös rasti. Laavun takaa
polku jatkuu edelleen ylämäkeen jyrkänteen juurelle jossa se kaartaa 
itään ison kiven luokse. Polku lähtee alaspäin ja myös maisema avautuu.
Jatketaan polkua pitkin hiekkatielle asti. Hiekkatietä kuljetaan oikealle 
aina Lummelahdentielle asti. 

Hyyppäänvuori / Rasti 6

Lummelahdentietä jatketaan oikealle ja seurataan pieniä ”Hyyppää”-
opaskylttejä. Ensin Lummelahdentietä ja sitten Hyyppääntietä. 
Hyyppääntietä kuljetaan noin 1 km niin oikealle lähtee pienempi tie 
kohti Hyyppäänvuorta. Kuljetaan pikkutietä puomin ohitse kohti 
kaakkoa. Isompi kärrypaana kääntyy vasemmalle mutta reitti jatkuu 
edelleen kaakkoa kohti tien mutkasta lähtevää polkua pitkin. Polkua 
kuljetaan n. 470 ja sitten käännytään vasemmalle jyrkästi ylämäkeen 
nousevalle polulle. Pyöräilijät voivat jättää pyöränsä tähän. Mäki on 



hyvin jyrkkä mutta vahvareisisille ajokelpoinen. Pyöräilijät palaavat 
samaa reittiä. Polku vie Hyyppäänvuoren päälle ja jyrkänteen reunalle. 
Rasti löytyy opastetaulun luota. Pyöräilijät palaavat samaa polkua 
takaisin aina kärrypolulle asti. Kärrypolkua pitkin voi pyöräillä 
partiokämpälle, jonka pihasta löytyy kaivo. Kämppä on vuokrakäytössä 
ja siellä oleilevia ei saa häiritä mutta kaivoa on lupa käyttää. Jalkaväki 
jatkaa Hyyppäänvuoren huipulta, joko seuraten polkua vuoren 
koilliskulmalle ja sieltä alas tai oikaisemalla jyrkänteeltä löytyviä 
halkeamia pitkin. Olkaa erittäin varovaisia! Hyyppään rinteestä löytyy 
useitakin luolia... Polku jatkuu Karhulammen rannalle ja rantaa seuraten
partiokämpälle, jonka kaivosta voi ottaa vettä.
Partiokämpältä noustaan kärrypaanalle ja jatketaan etelään. Hyvin pian 
haarautuu oikealle pienempi polku jota pitkin voi oikaista tiepuomille. 
Matka jatkuu nyt samaa reittiä kuin tultiinkin Kotalammelle ja 
Västingintien risteykseen asti. Västingintietä kuljetaan reilut 700 m 
koilliseen ja käännytään sitten vasemmalle pohjoiseen. Jatketaan tämä 
tie loppuun asti hakkuuaukon keskelle ja siitä edelleen polkuna samaan 
suuntaan. Kärrypaanan päässä olevasta ympyrästä ei pidä harhautua 
oikealle. Polku ylittää puron ja saapuu lopulta pellon ja talon kulmalle. 
Talot ohitetaan kunnes tullaan rantaan vievälle kärrypaanalle. 
Käännytään vasemmalle eli rannasta pois päin. Saavutaan Kyvöntielle 
jota jatketaan oikealle aina Haukkaniementielle asti (x-risteys). 

Tahkovuori / Rasti 7

Käännytään oikealle Haukkaniementielle ja kuljetaan noin 800m jolloin 
vasemmalle kääntyy kärrypolku. Jatketaan kärrypolkua kohti pohjoista. 
Ohitetaan laavu ja kärrypolku muuttuu poluksi ja kaartaa hieman 
luoteeseen. Kuljetaan polkua pitkin aina Hietaniementielle saakka. 
Käännytään vasemmalle ja kuljetaan Puttolantien ja Hietaniementien 
risteykseen.  Risteyksestä lähtee metsäautotie ylös mäkeen koilliseen. 
Seurataan metsäautotietä reilu 100 metriä ja käännytään oikealle kohti 
tuoretta hakkuuaukkoa. Seuraava rasti löytyy hakkuuaukon kulmassa 
olevasta puusta. Palataan polkua hieman takaisinpäin ja oikaistaan 
oikealle lähtevää polkua pitkin metsäautotielle. Metsäautotietä jatketaan 
ylös mäkeen pohjoiseen kunnes tullaan vanhan ja uuden metsän rajalle. 
Lähdetään vasemmalle alas polkua pitkin Puttolantielle.  Puttolantietä 

kuljetaan kohti pohjoista n. 350 metriä ja käännytään sitten oikealle ylös
mäkeen lähtevälle kärrypaanalle. Noustaan ylös mäkeen ja käännytään 
seuraavasta risteyksestä vasemmalle ja kohti pohjoista. Jatketaan 
kärrypaanaa alamäkeen vajaa 600m ja sitten siirrytään oikealle 
lähtevälle pienemmälle polulle. Polkua pitkin kuljetaan pohjoiseen aina 
Kangaskyläntielle saakka. 

Kirkkoniemi / Rasti 8

Kangaskyläntietä jatketaan oikealle Lehtoniementielle jota taas 
jatketaan vasemmalle kohti pohjoista. Lehtoniementietä kuljetaan 
kunnes ollaan jo tutussa paikassa lähes Tarvaalantiellä. Käännytään 
talon jälkeen oikealle hiekkakuopan reunaa kohti menevälle uralle jota 
tultiin jo alkumatkasta. Kuljetaan samaa reittiä kuin alkumatkasta mutta 
nyt ei mennä koululle vaan jatketaan koulun kohdalla hiekkatietä 
(Rantakyläntie) pitkin aina kyläkaupan nurkalle saakka. 
Kartta B
Käännytään vasemmalle ja heti oikealle Ränssintielle. Seurataan 
Ränssintietä pohjoiseen kunnes hakkuuaukko oikealle loppuu ja oikealle
lähtee hieno neulaspolku. Kuljetaan polkua pitkin Aumamäen oikealta 
puolelta kärrypaanalle asti. Käännytään vasemmalle ja kuljetaan 
Hartikantielle. Jatketaan Hartikantietä oikealle niin pitkälle kuin 
päästään. Tie muuttuu poluksi ja vie Kirkkoniemen laavulle jossa on 
seuraava rasti. Palataan samaa reittiä takaisin Ränssintielle saakka, 
ylitetään tie ja ollaan kisakeskuksessa!

Kuhaniemen laavu / Rasti 9

Seuraavat 9 km ovat edelleen kaikille reiteille yhteiset. Lähde 
kisakeskuksesta kohti länttä ja käänny heti ensimmäisestä risteyksestä 
oikealle Koskenrannantielle. Kulje tämä tie loppuun saakka ja kunnes 
saavut Laukkavirrantielle. Käänny oikealle. Jatka Laukkavirrantietä n. 
3,5 km. Käänny vasemmalle kärrypolulle. Seuraa polkua Kuhaniemen 
laavulle asti. Laavulla on rasti.

Kuhankoski / Rasti 10

Jatka laavun ohi kulkevaa polkua pitkin Hirvijoen yli ja 
Kuhankoskentielle. Ylitä tie ja kulje pellon reunaa pitkin pellon takana 



näkyvän metsän kulmaan. Kulmasta lähtee polku. Seuraa polkua 
luoteeseen eli tismalleen samaan suuntaan kuin pellon laitaa kulkiessa. 
Polun vahvempi ja väärä haara kääntyy enemmän vasemmalle ja 
etelään. Kulje polkua samaan suuntaan kunnes vasemmalla näkyy 
metsäautotie. Siirry metsäautotielle ja kulje Kuhankoskentielle. Käänny 
vasemmalle ja jatka 730 metriä. Käänny oikealle Koskentielle. Jatka 
Koskentietä kunnes näet Kuhankosken voimalaitoksen ja riippusillan. 
Kulje riippusiltaa pitkin joen toiselle puolelle. Nouse heti toisella 
laidalla polkua pitkin mäen päälle. Rasti löytyy mäen päältä polulta.

75 km

Lehesvuori / Rasti 18

Tässä 75 km reitti erkanee muista reiteistä. Tämä ohje koskee 75 km 
reittiä. Juokse polku loppuun asti ja saavut Harhalantielle. Jos haluat 
voit käydä vilkaisemassa Kuhankosken kanavaa, joka löytyy kulkemalla
Harhalantietä luoteeseen. Jatka Harhalantietä lounaaseen ja saavut 
Kuhankosken voimalaitokselle. Palaa toiselle puolelle riippusiltaa 
pitkin. Palaa Koskentietä pitkin Kuhankoskentielle. Jatka 
Kuhankoskentietä oikealle kaakkoon kunnes oikealle kääntyy 
Lehesvuorentie. Jatka Lehesvuorentietä kunnes oikealle kääntyy 
Perttuvuorentie. Jatka Perttuvuorentietä sähkölinjalle asti. Ylitä 
sähkölinja. Sähkölinjan toiselta puolelta löytyy polku, joka nousee ylös 
lähes Lehesvuoren päälle. Seuraa polkua. Polku laskeutuu lopulta alas 
takaisin Lehesvuorentielle. Jatka Lehesvuorentietä oikealle etelään n. 
1.2 km. Käänny oikealle lähtevälle pikkutielle. Kulje reilut 200 m, ylität
puron ja tien oikealla puolella on talo. Talon itäseinällä on vesipiste ja 
rasti. Palaa takaisin Lehesvuorentielle. Jatka oikealle etelään reilu 300m.
Vasemmalle lähtee polku, joka kulkee pellon laitaa pitkin. Jatka polkua 
pitkin 290 m ja käänny sitten oikealle lähtevälle polulle. Seuraa 
kaakkoon kulkevaa polkua. Lopulta päädyt taas Lehesvuorentielle ja 
usean tien risteykseen. Polku jatkuu Lehesvuorentien itäpuolella aivan 
tien vieressä. Kulje polkua reilu 500 m ja käänny sitten vasemmalle 
lähtevälle polulle. Ohita tontti pohjoispuolelta ja jatka kunnes päädyt 
sähkölinjalle. Jatka sähkölinjaa pitkin etelään aina Tarvaalantielle 
saakka. 

Muorinmäki / Rasti 19

Ylitä Tarvaalantie ja jatka hiekkatietä etelään. Käänny heti seuraavasta 
risteyksestä vasemmalle.  Reilun 200 metrin päästä tiestä erkanee polku 
vasemmalle. Tämä on jo tuttu polku ensimmäiseltä 50 km reitiltä. Kulje 
nyt toiseen suuntaan samaa reittiä maaliin asti kuin ensimmäisellä 50 
km matkalla kuljit alkumatkasta. Karttaan on piirretty pari 
vaihtoehtokaartoa joita voit halutessasi kokeilla. Leimaa Muorinmäen 
rastilla.

100 km / 160 km

Tässä 100 km ja 160 km reitit erkanevat 75 km reitistä. Tämä ohje 
koskee kahta pisintä reittiä. Jatka polkua Harhalantielle. Kulje 
Harhalantietä luoteeseen kunnes ylität Kuhankosken kanavan. Jatka 
kanavan länsilaitaa pohjoiseen. Aivan kanavan lopusta nousee pieni 
polku metsään ja yhtyy vanhalla kärrytielle. Jatka kärrytietä luoteeseen 
kunnes saavut Laukkavirrantielle. Käänny vasemmalle, ylitä Kantolantie
ja jatka vastapuolelta Lahnalantietä pitkin. Tie haarautuu pian ja jatka 
oikealle, siirry oikealta tulevalle kärrypolulle ennen kuin ajaudut talon 
pihaan. Jatka kärrypolkua luoteeseen kunnes saavut tietyömaalle ja 
Lahnajärvenkadulle. Kadulta lähtee oikealle kaksi kärrypolkua. Seuraa 
näistä pohjoisempaa. Olet nyt ulkoilupaanalla. Kulje tätä pitkin kohti 
pohjoista ja koillista kunnes paana muuttuu pieneksi poluksi. Polku 
laskeutuu vasemmalle Pelloskujalle. Jatka Pelloskujaa pitkin oikealle 
kunnes saavut Kantolantielle. 

Kylmäniemi / Rasti 11

Käänny vasemmalle ja jatka Keskustielle. Käänny oikealle Keskustielle 
ja heti seuraavasta vasemmalle Arwidssonintielle. Kulje nyt suoraan 
pohjoiseen kunnes päädyt harjulle ja poluille. Ohitat mm. S-marketin ja 
myös R-kioski löytyy läheltä jos tarvitset lisäevästä.  Kulje harjulla 
olevaa polkua oikealle itään kunnes näet BMX-radan. Pyöräilijöillä on 
pakollisena lisärastina BMX-radan läpiajaminen ;) Ylitä Jokiniementie 
ja jatka polkua pitkin loivasti ylös mäkeen ja kirkon ympäri. Polku 
laskeutuu hautausmaan kulmalle ja toinen polku jatkuu luoteeseen 
hautausmaan aitaa seuraillen. Käänny hautausmaan kulmassa 



vasemmalle lähtevälle polulle. Ylitä Kylmäniementie ja pääset 
ulkoilureitille. Jatka vasemmalle ja mäen huippua kohti. Huipun jälkeen 
oikealle lähtee pienempi polku. Voit seurata joko tätä pientä polkua tai 
helppokulkuisempaa ulkoilureittiä kohti pohjoista. Saavuttuasi 
ulkoilureitin pohjoispäähän ylitä idässä kulkea tie ja jatka itään kohti 
järveä, käänny vasemmalle pohjoiseen ja mene Kylmäniemen kärkeen 
rastille. Palaa samaa reittiä takaisin Kylmäniementielle. Jatka tietä 
oikealle kohti pohjoista.  Käänny seuraavasta vasemmalle 
(Jokiniemenrantatie) ja heti perään oikealle.  Saavut Ameriikanraitille 
jota jatkat oikealle tien loppuun saakka. Tien päästä alkaa polku. Ylitä 
puro ja käänny heti vasemmalle. Seuraa puron varrella kulkevaa polkua.
Polku ylittää puron pariin otteeseen ja voi olla paikoin hieman 
möykkyinen mutta jatka puron varressa kunnes polku lopulta erkanee 
purosta puron kääntyessä etelään. Jatka edelleen kohti länttä, ylitä 
Laajalahdentie ja jatka kärrypolkua seuraten metsoreitin opasteita. 

Oitinmäki / Rasti 12

Kartta C
Reitti ylittää pian junaradan, ohittaa laavun ja saapuu lopulta 
Suolahdentielle. Juuri ennen Suolahdentietä polku haarautuu niin ota 
vasen haara, joka kulkee tien alitse. Jatka polkua pitkin ylämäkeen aina 
mäen päälle saakka. Mäen päällä jatka oikealle ja myös seuraavasta 
risteyksestä oikealle. Pian vasemmalle lähtee pieni polku. Seuraa polkua
Oitinmäen päälle. Seuraava rasti löytyy mäen päältä opastaulusta. Jatka 
samaa polkua pitkin alas kunnes saavut isommalle polulle. Jatka 
vasemmalle kunnes tulet Varjolan tilalle. Reitti päättyy tielle. Seuraa 
tietä, joka lähtee oikealle ja laskee heti alas. Varjolan tilan rakennukset 
jäävät oikealle puolelle. Varjolan navettabaari on lauantaina avoinna n. 
klo 22 asti jos haluat ostaa lämmintä juotavaa. Ylitä kevyen liikenteen 
väylää pitkin Kuusaankoski ja -kanava. Jatka risteyksessä vasemmalle ja
nouse koskikahvilan ja parkkipaikan jälkeen Suolahdentielle. Ylitä tie ja
jatka toisella puolella kulkevaa tietä pitkin koilliseen. Tie ylittää radan. 
Jatka vasemmalle radan suuntaisesti. 

Haapala / Rasti 13

Voit nyt seurata metsoreitin opasteita Suolahden ja Haapalan suuntaan. 

Seuraava rasti on Haapalassa.  Saavuttuasi Haapalaan etsi rasti koulun 
pohjoispäädyssä olevan metsoreittiopasteen luota. 

Hietasyrjänkangas / Rasti 14

Nouse mäkeen ja jatka kaakkoon kulkevaa polkua seuraten. Seuraa koko
ajan harjannetta äläkä eksy sivupoluille. Harjanteella kulkeva polku 
muuttuu jossain vaiheessa pienemmäksi. Jos erehdyt alas harjulta 
isomman polun mukana päädyt suolle. Jatka samaa polkua kunnes tulet 
selvään T-risteykseen (n. 1,1 km Haapalasta). Käänny vasemmalle ja 
laskeudut suppaan suon laidalle. Seuraa vahvinta polkua kunnes päädyt 
pienelle hiekkatielle. Jatka hiekkatietä oikealle kunnes näet kodan. Rasti
löytyy kodan vierestä. 

Hallalähde / Rasti 15

Jatka samaa reittiä ylös supasta ja taas alas Hietasyrjäntielle. Ylitä tie ja 
seuraa metsoreitin opasteita kohti Peurunkaa ja Kuusaata. Älä eksy 
pellolle vaan jatka metsässä kulkevaa polkua lounaaseen. Saavut tielle, 
käänny vasemmalle ja heti uudestaan vasemmalle pienemmälle uralle. 
Polun päästä löytyy hieno Hallalähde ja seuraava rasti. Pisin 160 km 
reitti erkanee tässä 100 km reitistä. Palaa tielle ja jatka tietä pitkin 
vasemmalle kunnes saavut asfaltoidulle Äijäläntielle. Käänny oikealle ja
kulje Äijäläntietä etelään kunnes vasemmalle kääntyy Leinolantie.

Honkamäki / Rasti 16

Kulje Leinolantietä vajaa 500 m ja käänny sitten oikealle lähtevälle 
polulle. Seuraa polkua etelään, saavut hiekkakuopan laidalle, kulje 
alueen kulmaukseen asti ja jatka suoraan etelään kulkevaa uraa pitkin. 
Tieuran ylittää polku. Jatka polkua pitkin oikealle kunnes saavut 
seuraavalle tielle. Nouse pienen hiekkakuopan jompaa kumpaa laitaa 
pitkin ylös harjulle. Polku ei jatku aivan huipulle asti mutta huipulta 
löytyy uusi leveä polku. Kulje huipulla polkua pitkin lounaaseen harjun 
aivan toiseen päähän asti. Matkalla ohitat laavun. Saatat myös nähdä 
telaketjuilla kulkevan hirvityksen… Seuraava rasti löytyy harjun 
toisesta päästä hiekkakuopan reunalta. Laskeudu alas kuopan 
pohjoisreunalla olevaa uraa pitkin. Hiekkakuopan toiselta laidalta lähtee
tie jota pitkin pääset Ränssintielle. Kulje Ränssintietä pieni matka 



vasemmalle kaakkoon ja käänny seuraavasta risteyksestä oikealle 
pienemmälle tielle. Kulje tämä tie aivan loppuun asti. Tie muuttuu 
poluksi. Jatka niin pitkälle kuin polkua riittää. Lopulta laskeudut mäeltä 
alas Pellisentielle. Käänny vasemmalle. Ota heti seuraava pieni heikko 
polku oikealle niin saat oikaistua kulman Ränssintielle.

Saraakallio / Rasti 17

Kartta B
Kulje Ränssintietä etelään n. 2,5 km. Ränssin tieltä kääntyy oikealle 
pieni tie, joka kulkee aivan pellon etelälaidassa. Tätä tietä pitkin voit 
oikaista seuraavalle rastille jos pieni umpimetsäsuunnistus ei haittaa. 
Pyöräilijät ja suunnistustaidottomat jatkavat Ränssintietä vielä 500 
metriä eteenpäin kunnes saapuvat Saraakallion P-paikalle josta lähtee 
rastille vievä polku. Oikeaa polkua voi olla hankala huomata mutta se 
on selvästi polku eikä ajoura. Polun lähtö on merkitty punaisella 
kuitunauhalla. Seuraa polkua kalliojyrkänteelle asti. Rasti on jyrkänteen 
päällä maisemapaikassa. Jos haluat ihastella erittäin hienoja 
kalliomaalauksia ja jyrkännettä niin kulje huipun vasemmalta puolelta 
seuraavalle kalliotasanteelle jonka varrelta löytyvät komeimmat 
maalaukset. Palaa polkua pitkin Ränssintielle. Jatka Ränssintietä etelään
kunnes tien oikealle puolelle tulee suuri pelto. Kohta vasemmalle ylös 
mäkeen lähtee ajoura. Seuraa uraa ylös mäkeen, valitse oikea haara ja 
kulje ajouraa kohti etelään kunnes ura yhtyy tiehen. Heti oikealla kulkee
Ränssintie. Palaa Ränssintielle ja jatka tietä pitkin etelään kunnes ylität 
Tarvaalankosken ja saavut kisakeskukseen! :-)

160 km

Kartta D
Pisimmälle reitille ei ole sanallista kuvausta vaan oletetaan, että tälle 
reitille lähtevät kykenevät lukemaan karttaa tai käyttämään gps-laitetta. 
Reitistä muutama huomio:

• Voi olla, että kaikkia reitille piirrettyjä polkuja ei enää ole 
olemassa. Jos näin käy joudut tekemään oman reitinvalinnan.

• Kaikki rastipisteille vievät polut on tarkastettu ja ne ovat 
olemassa

• Jouhtisvuorta lähestyttäessä tien pohjoispuolella kulkee koko 

ajan hyvä pyöräilypolku. Kannattaa ajaa! Jouhtisvuoren rasti 
onhuussin takana mutta kannattaa silti käydä katsomassa hieman 
edempänä oleva komea nuotiopaikka.

• Tällä osuudella ei ole tarkistettuja vesipisteitä. Reitin varrelle on 
kuitenkin peruskarttaan merkitty lähteitä joista jokin saattaa 
toimia. Näiden löytäminen edellyttää gps-laitetta.

• Kohdat joihin on piirretty reitti mutta kartassa ei ole polkua ovat 
tarkistettuja ja näissä kulkee polku

• Simunankoskea lähestyttäessä voi törmätä kieltotauluihin. Näistä 
ei tarvitse välittää, koska olemme saaneet luvan läpikulkuun.

• Rasteja on tarkoituksella vähän ja oikomahdollisuuksia paljon. 
Jos alkaa annos täyttyä…  Pyykkiharjun hienoa polkua ei 
kuitenkaan kannata jättää välistä!

• Hauskaa seikkailua! :-)


