KARHUNPOLKU
Karhunpolun vaellusreitti sijaitsee Lieksassa, Pohjois-Karjalassa. Se on osa laajaa
Karjalan Kierros -reitistöä. Karhunpolku seuraa itäistä rajaamme, osittain myös
melontareittiemme rantoja, Ruunaata ja Jongunjokea. Näin ollen voit taittaa osan
matkasta myös meloen. Vaellusreitin voi kulkea joko osittain tai kokonaan, kumpaan
suuntaan tahansa. Poluilla ja kämpillä voit tavata melojia, vaeltajia, pyöräilijöitä,
ratsastajia, hiihtäjiä, potkukelkkailijoita, moottorikelkkailijoita sekä koiravaljakoita.
Muista, että sopu sijaa antaa!
133 km – reittiin liittyy useita muita reittejä. (Susitaival 90 km, Patvinsuon
kansallispuiston polustot, Pitkäjärven kierto, Ruunaan koskikierros,
Nurmijärvellä ja Jongunjoella Kirkkopolku, Unelmiini Poloku ja Tukkilaispolku,
Pituus
Änäkäisen polustot, Aittokoskelta erkanee Karjalan Kierroksen reitti
Mujejärvelle ja Saramolle). Teljosta Karhunpolku jatkuu Kuhmoon
Petranpolkuna.
Lieksan Opas- ja osoitekartta 1:100 000 tai GT 9 tiekartta 1:200 000
Kartta
tai Lieksan kaupungin karttapalvelu - www.infokartta.fi/lieksa
Reitti kulkee pitkin eritasoisia polkuja, pitkospuita ja jonkin verran
Reitti
metsäautoteitä. Kulkijan olisi hyvä ottaa huomioon myös se, että
reitti kulkee suurimmaksi osaksi asumattomien erämaiden läpi.
Merkintä
Oransseja täpliä
Reitin varrella on useita laavuja, autiotupia ja matkailuyrityksiä. Telttaa et
Majoitus
välttämättä tarvitse.
Vain merkityillä tulentekopaikoilla. Käytäthän polttopuuta säästeliäästi. Jos
Tuli
puut ovat loppuneet varastosta, voit käyttää maapuuta tarvitsemasi määrän.
Koivun tuohen repiminen sytykkeeksi ei kuulu retkeilijän tapoihin.
Voit täydentää muonavarastoasi Ruunaan alueen matkailuyrityksistä ja
Ruoka
Nurmijärven kylältä.
Alueen luonnonvesi on juomakelpoista. Älä kuitenkaan käytä seisovaa vettä
Vesi
aivan rannan tuntumassa tai pikku lätäköiden vettä.
Kumisaappaat tai tukevat maastojalkineet. Joidenkin kosteikkojen ylitys vaatii
kumisaappaat tai kenkien riisumisen. Varaa mukaasi riittävästi lämpimiä
vaatteita. Luonnonmateriaaleista valmistetut vaatteet ovat parhaita.
Metsäpalovaroituksen aikana tarvitset keittimen. Varaa myös mukaasi
Varusteet
tulentekovälineet, kirvestä unohtamatta. Sytytyspalat ovat käteviä. Älä ota
mukaasi mitään ylimääräistä muovijätettä! Jonkinlainen ensiapuvarustus on
myös hyvä olla mukana, samoin hyttyssuoja. Kompassia et välttämättä
tarvitse. GSM-puhelin toimii alueella aika hyvin.
Mato-ongella saa kalastaa reitin varrella olevissa järvissä ja lammissa, jos sitä
ei ole erikseen kielletty. Muuhun kalastukseen yli 18 -vuotiaat tarvitsevat
Kalastus
valtion kalastuskortin ja vesialueen haltijan luvan. Alle 18 -vuotiaat
tarvitsevat vain vesialueen haltijan luvan. Lupia myyvät Metsähallituksen
toimipisteet. Lieksassa: Urheilukatu 3 A, 81700 Lieksa, puh. 0205 64 5500.
Varaa riittävästi aikaa. Tarvitset aikaa kauniiden maisemien katseluun ja
nähtävyyksien tutkimiseen. Reitin varrella on runsaasti entisöityjä taisteluAika
alueita, kalastusalueita, opastuskeskus ja matkailukohteita, joihin
päästäkseen on poikettava polulta. Suositus koko reitin vaeltamiseen on 6 - 8
vrk.
Ohita puisto hiekkatietä pitkin ja nauti puistosta muuten patikoiden.
Maastopyörällä Karhunpolkua pitkin saa ajaa vapaasti reittiselosteessa mainittuja poikkeuksia
lukuun ottamatta. Aja herkkää maastoa säästäen.
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Hiihtäen

Karhunpolku soveltuu hiihtämiseen kohtuullisen hyvin.
Varaudu eräsuksin. Ota huomioon polun varrella olevat lammet ja suot ja
hiihdä niitä pitkin. Karhunpolku toimii talvella pienillä pätkillä osittain
moottorikelkkaurana, jota pitkin on helppo hiihdellä. Pääosin kelkkareitti
kulkee eri reittiä. Koiravaljakkoja voit tavata myös Karhunpolulla.

Jos kohtaat
karhun...

Se yleensä pötkii pakoon. Jos ei – pysy paikallasi liikkumatta.

Yhteydet

Linja-autoyhteydet ja kimppakyyti –kuljetukset kannattaa tarkistaa joko
Matkahuollosta, puh. 0600 922 40 tai Karelia Expert Matkailupalvelusta, puh.
0400 175 353 / 0400 175 323. Patvinsuolle pääset Karjalan kierroksen reittiä
Uimaharjusta patikoiden (n. 45 km).
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Patvinsuolle kannattaa varata ylimääräinen päivä.
Kierrä Suomujärvi, käy lintutornilla, sauno opastuskeskuksen rantasaunassa.
Opastuskeskuksella voit majoittua yhteismajoitustilassa (9 vuodetta,
keittomahdollisuus). Tutustu kansallispuiston näyttelyyn. Opastuskeskuksella
on kanootteja ja veneitä vuokrattavana.
Kurkilahti, tulipaikka, uimaranta. Reitti upeaa ikihongikkoa. Maastopyöräilijät
käyttävät hiekkateitä.
Kangas-Piilon tulipaikka. Reitti pitkostusta.
Ahokosken laavu.
Hukkalammin tulipaikka. Reitti harjumaisemaa.
Kirkisensalmen laavu.
Pitkäjärven autiotupa. N. 20 vuodetta. Sauna.
Tupa remontoitu kesällä 2010.
Merkitty reitti Pitkäjärven ympäri todella kauniissa harjumaisemassa.
Kirkisensalmen jälkeen laavu kauniilla paikalla.
Valkealammin entisöity taistelualue. Tulipaikka, entisöityjä korsuja ja
panssariesteitä. Reitti osittain pientä tietä (Korsut suljettu
sortumisvaaran vuoksi).
Yhdyspolku (7,8 km) Loma-Kitsiin.
Huonemajoitusta 20 henkilölle, mökkimajoitusta, saunomis- ja
ruokailumahdollisuus. Maastopyörillä tästä eteenpäin joko Vilpokankaan ja
Pitkäkankaan kautta metsäautotietä tai Heinävaarantietä, jossa
mielenkiintoinen metsäpaloalue.
Kaatiinlammen tulipaikka.
Reitti kaunista harjua, mukavia tammeja, alueella suoritettu
metsänhoitotyötä.
Särkkäjoen tulipaikka. Laavu.
Reitti jatkuu ensin tienä ja sen jälkeen upeana Särkkäjoen harjuna.
Polku kulkee alas harjulta, ylittää tien ja sorakuopan ja
jatkuu kohti Ruunaata. Reitti käy kylätiellä ennen kuin laskeutuu Ruunaan
luonnonsuojelualueelle Itkiinpohjan ja Ruunaanjärven rantaan.
Rannassa on pitkospuut. (Maastopyöräilijöiden
kannattaa toistaiseksi ajaa vanhaa reittiä, eli tietä pitkin.)
Rantakankaan tulipaikka.
Marinkankaan tulipaikka.
Haapavitjan riippusilta, laavut molemmilla puolilla jokea.
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Voit hypätä tästä koskenlaskuveneen kyytiin, jos olet siitä sopinut etukäteen
yrittäjän kanssa. Esim. Ruunaan Matkailu, Koski-Jaakko, Lieksan
Matkakaverit. Erästelystä tuodaan tarvittaessa kanootit ja voit meloa 55 km
Erästelyn toimipisteeseen Nurmijärven kylälle.
Haapavitja II, laavu.
Ruunaan Retkeilykeskus (Neitikoski), kalastuslupa-automaatti, ravintola,
kioski, mökki- ja aittamajoitusta ja sauna. Käy ihailemassa
Neitikoskea. Reitti jatkuu pitkospuina ja polkua pitkin, välillä
kosteikkoa.
Yhdyspolku Ruunaan matkailuun (4.5 km). Huone- ja mökkimajoitusta,
ravintola ja sauna.
Naarajoki: - Ruunaan Luontotalo – Kahvila/Ravintola Ruunaan Tupa Lomapirtti Sillankorva, jossa majoitusta matkailukäyttöön saneeratussa
maalaistalossa, sekä aittamajoitusta ja sauna. Reitti jatkuu uutena reittinä
seuraavalle tulipaikalle. Maastopyörällä vanhaa reittiä tietä pitkin.
Niskanlahden laavu. Reitillä ensin voimia kuluttava ylämäki ja sen jälkeen
avautuu upea harjujakso.
Piilosen laavu. Piilosen laavulta maantietä pitkin n. 5 km Villin Pohjolan
Olkikosken varaustuvalle.
Yhdyspolku - Tukkilaispolku/Unelmiini Poloku - Nurmijärven kylälle:
- Eräkeskus - Erästely Canoe & Outdoors - Jongunjoen Matkailu. Yhdyspolkua
ei ole kunnostettu vuosiin – merkintä puutteellista ja eksymisvaara ilman
kunnollista karttaa. Yhdyspolun varrella Villin Pohjolan Puuruun varaustupa.
Maastopyörällä jatketaan Koskilammin kämpän kohdalta tietä pitkin
Kivivaaran tielle ja sieltä edelleen Änäkäiselle.
Jynkän tulipaikka lammen rannassa. Reitti jatkuu harjumaisemana.
Jynkkälammen eteläpäästa soratietä pitkin n. 3 km Villin Pohjolan Häähnijoen
varaustuvalle - www.villipohjola.fi
Yhdyspolku Nurmijärven kylälle - Kirkkopolku: - Eräkeskukselle 9 km Erästely Canoe & Outdoorsiin 9 km - Jongunjoen Matkailuun 7
km –. Kaikissa näissä paikoissa majoitusta, saunaa, ruokaa...
Änäkäinen; Talvisodan taistelualue, juoksuhautoja, panssariesteitä
ja suuri kolmikerroksinen luola - luola suljettu sortumavaaran takia.
Änäkäinen on myös Metsähallituksen kalastusalue; vuokraveneitä (avaimet
saat Jongunjoen Matkailusta tai Kahvila Annukasta . Saarijärven päässä on
laavu, Änäkäisen ja Saarijärven välisellä kannaksella on kota. Varaa
Änäkäistä varten ainakin 3 tuntia. Reitti jatkuu harjumaisemana.
Maastopyöräilijät: jatkakaa hiekkatietä pitkin karhunkaataja Väinö
Heikkisen kotitalolle saakka.
Tulipaikka ja laavu Jongunjoen rannassa.
Karhunkaataja Väinö Heikkisen kotitalo Kaksinkantajalla.
Pieni pääsymaksu. Mahdollisuus yöpyä aitassa ja saunoa, sovi erikseen
talonväen kanssa. Tällä erää vain tilauksesta ryhmille soita 040 410
0088/Juha Heikkinen. Reitti jatkuu kylätienä ja polkuna aarnialueella.
Aarnialueelta kulkee merkattu polku Jongunjoen rantaan Pälvekoskelle.
Pälvekoskella on mukava kotus kauniilla paikalla riippusillan kupeessa.
Merkitty lähde Hämönlammen pohjoispäässä, opastus polulta.
Valamajoen autiokämppä. Kämpässä 6 vuodetta ja ulkona tulipaikka,
halkovaja ja puucee. Maastopyöräilijät: jatkakaa pitkin metsäautotietä aina
Aittokoskelle.
Aittokoski, kotus ja tulipaikka.
Reitti jatkuu pitkin rantaa paikoitellen kosteanakin.
Karjalan kierroksen reitti kohti Mujejärveä ja Saramoa erkanee Aittokosken
sillan kohdalta joen toiselle puolen.
Maastopyörällä edelleen tietä pitkin Otroskosken kämpälle.
Viharinkoski. Laavu ja merkitty lähde.
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127.3 km

133.0 km

Otroskosken autiotupa, majoituslavereita 2 kerroksessa 10 – 15 henkilölle,
rantasauna, tulipaikka, halkokatos ja puucee. Reitti jatkuu
polkuna ja metsätienä. Tupa remontoitu kesällä 2010.
Teljo. 500 m Lieksan suuntaan Teljon silta ja tulipaikka.
Reitti jatkuu Kuhmoon Petranpolkuna Jongunjoen vartta ylöspäin.
Jos haluat palata Nurmijärven kylälle meloen, varaa Erästely Canoe &
Outdoors:sta kanootti ym. varusteet, 0400 271 581 tai 0400 916 470.
Palvelu pelaa - Myös pelkkä kuljetuspalvelu.
Lisätietoja reitistä ja karttojen myynnistä:

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy, Pielisentie 7, 81700 LIEKSA, puh. 0400 175 353, 0400 175
323. Email: kareliaexpert.lieksa(at)kareliaexpert.fi, www.kareliaexpert.fi.
Erästely Canoe & Outdoors Oy, Kivivaarantie 1, 81970 Jongunjoki, puh. 0400 271 581, 0400
916 470, info(at)erastely.fi, www.erastely.fi
Otamme mielellämme vastaan myös palautetta reitistä.

Tervetuloa Karhunpolulle ja mukavaa retkeä !
Reittiselosteen laati 6.7. 1995 eräopas Mari Jannela. Lisäykset ja päivitykset eräopas-yrittäjä
Arto Räsänen. Reittiselostetta päivitetään reitillä tapahtuvien muutosten mukaan. Viimeksi
päivitetty 20.06.2012.
Reitin palvelujen ja yrittäjien puhelinnumerot:
• Metsähallitus/Villi Pohjola: Patvinsuon Opastuskeskus Puh. 0205 64 5500 tai (013) 548 506
Ruunaan Luontotalo 0205 64 5757
• Karelian Expert 0400 175 353 / 0400 175 323
• Loma-Kitsi 013 539 114
• Ruunaan Retkeilykeskus 013 533 170
• Ruunaan Matkailu 013 533 130
• Koski-Jaakko 0500 366 033
• Lieksan Matkakaverit 040 708 5726
• Ruunaan Tupa 013 533 166
• Ruunaan Luontotalo
• Lomapirtti Sillankorva 040 563 5121
• Eräkeskus 0400 865 4668
• Jongunjoen Matkailu 0400 949 215
• Kahvila Annukka 013 546 503
• Karhunkaataja Väinö Heikkinen 040 410 0088/Juha
• Erästely Canoe & Outdoors 0400 271 581/Arto ja 0400 916 470/Päivi
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