Eräpolku lähtöpaikka

Haukivuori

Kyyveden kupeessa

Häkkilän eräpolku
Polun reitit ovat pituudeltaan 12 – 30 kilometriä, vaihtelevaan maastoon merkittyä vaellusreittiä. Se kulkee
läpi Häkkilän kyläaluetta, Kyyveden rantamaisemaa,
poiketen Keron- ja Ohenvuoren päälle. Molemmilta
vuorilta on näkymät Kyyvedelle. Polku sivuaa muun
muassa Hietajärveä, Pohos- ja Maislampea.
Polun varrella on kolme katettua levähdys- ja toimin-
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tapaikkaa: Keronlahden metsäkämppä/grillikatos,
Vehkamäen kota sekä Häkkilän erämaja. Erämajalta
löytyy mm. grillikatos ja siellä on myös yöpymismahdollisuus. Jokaiselta levähdyspaikalta löytyy wc.

• Sopii koko perheelle

Reitti sopii perheille. Patikointiin voi valita eri pituisia

• Erimittaisia reittejä

matkoja. Kannattaa katsoa ja suunnitella kulkemista
kartalta. Myös auton voi jättää useaan eri paikkaan ja
tarvittaessa noutaa patikoijia reitin varrelta.

• Levähdys- ja grillauskatoksia ja wc:t
• Majoitusmahdollisuus

Reitin lähtöpaikkoja on merkitty vihreillä opasviitoilla.
Ne kertovat etäisyyden lähtöpaikoille tai reitin maantien osalta. Reittimerkkeinä on keltainen neliö, kuitunauhaa sekä puiset polku -viitat.
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Häkkilän eräpolku

Häkkilän eräpolku

Keronlahden metsäkämppä, grillikatos ja wc. Keronvuoren portaat

REITTIKARTTOJA 1:30 000 voi ostaa Haukivuoren kirjaston asiointipisteestä, Keskustie 52 joko paperisena
(5 €) tai vedenkestävänä (10 €).
REITILLE LÄHTÖÄ suosittelemme Häkkilän erämajalta (Saksanrannantie 17), Kapustasalmen pysäköintialueelta (Porsaskoskentie 392) tai Ohenvuoren kohdalta (Saksanrannatie 250), opasviittojen osoittamina.
Melojat tai soutuveneellä liikkujat voivat mennä vettä
pitkin Keronlahden metsäkämpän laituriin.
OPASREITTI JA POLKUJEN ALKU Mikkelin suunnasta
(5-tieltä) 38 km Pieksämäen suuntaan (72-tie) Haukivuoren ohi ja Pieksämäeltä (23-tieltä) 32 km Mikkelin
suuntaan (72-tie) hieman ennen Haukivuorta; Molemmilta suunnilta Porsaskoski-Nykälä -tielle, 4 km
Kapustasalmi ja 6,5 km Häkkilän erämaja tai Ohenvuori 2,5 km Saksanrannan tietä.
REITTIKUVAUS: 30 km pitkä reitti on kunnostettu retkeilijöille neljän viime vuoden aikana mm. Keron- ja
Ohenvuoren portaat on täysin uusittu, kuten vuorien
väliset pitkospuut. Kokonaisreitti on monipuolinen,
metsässä polkuja, suoalueita sekä marja-alueita. Kyyveden rantoja, lampia ja vuoria sekä rappusia ja hiekkateitä jne. Levähdyskatosten varastoissa on kuivia
puita ja myös kirves.
PORSASKOSKEN ETELÄINEN LYHYEMPI REITTI välillä Kapustasalmi – Häkkilän erämaja. Kumpi tahansa
lähtöpaikkana sisältää Keronlahden metsäkämpän ja
Keron- ja Ohenvuoren ylityksen, joiden huipuilta on
näkymiä Kyyvedelle. Keronvuorella on erillinen näköalapaikka sekä uintimahdollisuus vuorien välissä.

- Haukivuori

Vehkamäen kota ja wc

Lataa kartta (pdf):

Häkkilän erämajan grillikatos ja wc

Ohenvuori – Häkkilän erämaja välin (noin 2,5 km) voi
kulkea hiekkatietä tai polkua pitkin.
VEHKAMÄEN KODALLE voi kulkea Häkkilän erämajan grillin vierestä lähtevää reittiä pohjoiseen tai Kapustasalmelta hiekkatietä Porsaskoski-Nykälä -tietä
länteen noin kilometri, mistä eräpolkuviitta oikealle,
Kovastenluodon hiekkatietä edelleen noin 1,7 km,
viitta eräpolku vasemmalle, edelleen hiekkatietä 0,7
km, jonka jälkeen puinen polku -viitta oikealle majalle,
josta voi takaisin tulla Häkkilän erämajalle metsäpolkua pitkin, lampia sivuten. Mikäli kävelette hiekkatietä,
pyydämme varomaan autoliikennettä, joka on tosi hiljaista. Tiestö on kapeaa.
HÄKKILÄN ERÄMAJAA voi myös vuokrata kokouskäyttöön, isompien porukoiden kohtauspaikaksi tai
retkeilijöille yöpymiseen. Tilauksia tai kyselyjä majasta voi tehdä e-mail: minna.saloviin@haukivuori.fi,
puh. 040 7209 359, www.hakkilaneraveikot.net. Erämajalta saa vesipisteestä vettä pientä maksua vastaan. Tiedustelut em. yhteystiedoista.
VARUSTUKSIIN kuuluu retkeilykengät sekä sään mukainen ulkoiluvarustus. Myös kartta kannatta tutkia
etukäteen ja ottaa mukaan. Reppu, juomaa ja evästä
sekä veitsi ja tulitikut.
Elämyksellisiä ja reippaita retkihetkiä. Muistakaa seuraavia liikkujia. Siistikää paikat.
Kiitos!
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