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Kyyveden kupeessa

Haukivuori

Häkkilän
polku

• Sopii koko perheelle
• Levähdys- ja nuotiopaikkoja
• Kota ja wc:t
• Majoitusmahdollisuus

Polun reitit ovat pituudeltaan 12-30 km. Polku on
vaihtelevaan maastoon merkitty vaellusreitti, joka
kulkee läpi Häkkilän Kyyveden rantamaisemissa poiketen myös Keronvuorella. Polku sivuaa Hietajärveä,
Pohoslampea ja Maislampea. Polkua voi halutessaan
kulkea myös lyhyempiä osuuksia. Keronvuorelta on
hyvät näköalat Kyyvedelle. Reitin merkintänä on kel-

www.haukivuori.fi

tainen neliö.
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Häkkilän polku

- Haukivuori

MAJOITUSTIEDUSTELUT:

KARTAT: Reitille on ole-

Porsaskosken maantien eteläpuolen pienempi reit-

jonka voi ostaa Hau-

rappusia pitkin Ohenvuoren sekä Keronvuoren näkö-

massa 1:30 000 kartta,
kivuoren

Asiointipis-

teestä. Valittavana on

paperillinen (5€) sekä
vedenkestävä

(10€)

kartta. Asiointipiste sijaitsee kirjaston yhtey-

dessä osoitteessa Keskustie 52.

ti on nähtävyyksiltään upea. Reitin aikana kiivetään

alapaikoille, joissa suomalainen luonto pääsee oikeuk-

siinsa. Matkalla tulee vastaan myös uimaranta Keronja Ohenvuoren välissä sekä taukopaikat Keronlahdella

ja Vehkamäen kota, josta löytyy puucee ja nuotiopaik-

ka. Häkkilän polun voi kulkea pienemmissä osissa ja

omaa matkaa kannattaakin suunnitella ennen reitille
lähtöä.

REITILLE PÄÄSY: Retkeilyreitin lähdön voi suorittaa

Häkkilän erämaja sijaitsee reitin keskiössä ja erämajaa

tie 17 tai Kapustasalmen kohdalta osoitteesta Por-

lijöille yösijaksi. Suositeltavaa onkin, että reitti kulje-

Häkkilän erämajan luota osoitteesta Saksanrannan-

saskoskentie 392. Veneilijät voivat saapua reitille
Kyyvettä pitkin Keronlahden taukopaikan luota. Mik-

kelistä ajetaan Kuopiontien (5) kautta Pieksämäen

tielle (72), jota pitkin kuljetaan 38 kilometriä. Tämän
jälkeen käännytään vasemmalle Porsaskoskentielle.

Kapustasalmen parkkipaikka tulee vastaan 4 kilomet-

rin kohdalla ja Häkkilän erämaja 6,5 kilometrin jälkeen.
REITIN KUVAUS: Häkkilän polku on 30 kilometriä pitkä

retkeilyreitti Haukivuorella. Polku on päivitetty ja kun-

on mahdollista vuokrata kokouskäyttöön sekä retkeitaan kahden päivän aikana vaikka se on mahdollista

kulkea myös kerralla läpi. On kuitenkin muistettava,
että reitistä saa itse enemmän irti, kun sen tekee
omien voimien mukaisesti.

Retkeilyreitti

on mer-

kitty keltaisilla neliöillä, kuitunauhalla sekä

opasteilla, joita on helppo seurata maastossa.

nostettu retkeilijöitä varten 2013-2014 aikana. Opas-

Varustuksiin kuuluu ret-

koja, näköalapaikkoja, uimaranta sekä monimuotoista

mukainen ulkoiluvarus-

tauluja on uusittu 2017. Reitin varrella on taukopaik-

keilykengät sekä sään-

maastoa retkeilyä varten. Matkan aikana kuljetaan

tus. Häkkilän erämajan luona on vesipiste, josta saa

sekä Kyyveden rantaa pitkin, jolloin luonnon monet

Matkassa kannattaa olla myös Häkkilän polun kartta,

hiekkatiellä, metsässä polkuja pitkin, suoalueen läpi
kasvot tulevat retkeilijälle esille.

Häkkilän erämaja
Saksanrannantie 17
51600 Haukivuori
Minna Saloviin puh. 040 7209 359
e-mail minna.saloviin@haukivuori.fi
www.hakkilaneraveikot.net

Lataa
kartta

otettua matkalle vettä pientä korvausta vas- taan.
jota liikkuminen maastossa on luontevampaa.

Reittikartta

