
KÄYTTÖAIKA: Toukokuu-lokakuu 

LÄHTÖPAIKKA: Kuivajärven pysä-
köintialue, joka sijaitsee Raatejärven 
ja Kuivajärven välissä. Lähin osoite on 
Kuivajärventie 700, Reisjärvi.

PITUUS JA KESTO:
Mäntyjärven kierros 15 km/8 h, 
Kotajärven kierros 7 km/3 h

VAATIVUUS: Keskivaativa. Polut ovat 
kivisiä. Reitin nousut ja laskut ovat 
loivia.

REITTIMERKINTÄ JA VIITOITUS:  
Vihreät ja violetit maalimerkinnät

VARUSTEET: Hyvät lenkki- tai retki-
kengät ja kelin mukainen vaatetus. 
Taukoevästä ja juotavaa. Ota mukaasi 
myös roskapussi, sillä reitillä ei ole 
jäteastioita.

TURVALLISUUS: Alueen reitit ovat 
osin erittäin kivisiä. Etelä-Sydänmaan 
alueella puhelinverkon toimivuus 
voi olla heikko. Jos joudut retkelläsi 
hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut 
tai havaitset maastopalon, soita välit-
tömästi numeroon 112.

AJO-OHJE: Alueelle pääsee Reisjärven 
Mäntyperän kylästä, joka on Pihtipu-
taalta tulevan tien nro 760 länsipuo-
lella. Kartanohotelli Saaren kohdalta 
käännytään Ylilestintielle (nro: 7594), 
jolta on opaste Mäntyperälle.
Myös Yli-Lestiltä Lestijärven etelä-
rannan kautta Reisjärvelle tulevalta 
maantieltä (nro 7594) on opaste Män-
typerälle.
Mäntyperältä lähtevää metsäautotietä 
ajetaan noin 7,5 km, jolloin saavutaan 
Kuivajärven pysäköintialueelle, joka 
on reitin lähtöpiste. Lähin osoite on 
Kuivajärventie 700, Reisjärvi.

SÄÄNNÖT JA OHJEET: 
•  Avotulenteko ja leiriytyminen on 
sallittu vain niitä varten osoitetuilla 
paikoilla tarkoitukseen varattua polt-
topuuta käyttäen. Älä revi tuohta tai 
katko oksia elävistä puista.

•  Avotulen teko on kielletty aina mer-
kityillä tulentekopaikoilla, jos alu-
eelle on annettu metsäpalovaroitus 
(ilmatieteenlaitos.fi). Kielto ei koske 
keittokatoksia tai muita hormilla 
varustettuja tulisijoja.METSÄHALLITUS  6/2022 

KUVA: SAARA AIRAKSINEN

Peuranpolun pohjoisosassa sijaitseva 
Etelä-Sydänmaa on hyvä kohde päi-
vän tai parin patikkaretkille. Maasto 
on pääosin helppokulkuista, joskin 
poikkeuksellisen kivistä. Etelä-Sydän-
maan maisemia hallitsevat mäntyval-
taiset metsät ja lukuisat pienialaiset 
suot. Alueella on useita pieniä, karuja 
lampia ja järviä. Metsät ovat paikoin 
vanhoja luonnonmetsiä ja maise-
massa on säilynyt erämaisia piirteitä.

Mäntyjärven kierros 15 km 
Reitti on helppokulkuinen ja sovel-
tuu päiväretkeilyyn. Mäntyjärven 
kierroksen maisemat ovat kivisiä 
ja lohkareisia, metsät ovat pääosin 
mäntyvaltaisia. Maisemaan kuuluvat 
myös karut lammet ja järvet. Yöpyä 
voi matkan varrella Saarijärven varaus-
tuvassa tai Koukkusen kodalla. Reitin 
lähtöpaikalle ajetaan ensin Reisjär-
veltä Mäntyperälle noin 8 km, jonka 
jälkeen käännytään Kuivajärventielle. 
Kuivajärventietä ajetaan noin 7 km, 
jolloin saavutaan reitin lähtöpaikalle 
Kuivajärven pysäköintialueelle. Park-
kipaikalta löytyy alueen taulu alueen 
reiteistä, sekä käymälä. Mäntyjärven 
kierroksen itä- ja eteläosa kulkee Peu-
ranpolun runkoreittiä pitkin. Reitti on 
merkitty vihrein maalimerkein.

Kotajärven kierros 7 km
Kotajärven kierros kulkee Iso Kotajär-
ven ympärillä, joka on karu erämaa-
järvi. Polku on kivinen ja osin pitkos-
tettu. Metsät ovat suurimmalta osin 
mäntyvaltaista, mutta reitin varrella 
on rehevämpääkin metsää. Reitin 
alkuosa kulkee Peuranpolun runko-
reittiä Kirves-Heikin nuotiopaikalle. 
Kotajärven kierroksen lähtöpaikka on 
Kuivajärven parkkipaikka. Reitti on 
merkitty violetein maalimerkein.

Etelä-Sydänmaan palvelut
•  Yhteensä kuusi nuotiopaikkaa reittien 
varrella

•  Kuivakäymälät nuotiopaikkojen yhte-
ydessä, käymälässä ei ole wc-paperia

•  Raatejärven ja Kuivajärven vuokratu-
vat ja Saarijärven varaustupa

•  Onkiminen ja pilkkiminen on sal-
littu Raatejärvessä, Kuivajärvessä ja 
molemmissa Kotajärvissä, vieheka-
lastukseen 18-64 vuotiaat suorittavat 
kalastonhitomaksun (eräluvat.fi)

#eteläsydänmaa #peuranpolku
#kotajärvenkierros
#mäntyjärvenkierros

Peuran polku, Etelä-Sydänmaa

Mäntyjärven ja 
Kotajärven kierros

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/
https://www.eraluvat.fi/
https://www.retkikartta.fi/
https://www.luontoon.fi/
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Opastustaulu - Informationstavla - 
Information board
Pysäköinti ja opaste - Parkering med 
information - Parking and information board
Tulentekopaikka - Eldplats - Campfire site
 
Keittokatos - Kokskjul - Cooking shelter
 
Laavu - Skärmskydd - Lean-to shelter
 
Kota - Kåta - Campfire hut
 
Autiotupa - Ödestuga - Wilderness hut
Varaustupa - Reserveringsstuga - 
Shared rental hut
Vuokratupa - Hyresstuga - Rental hut

Museo - Museum
 
Kuivakäymälä - Torrtoalett - Dry toilet

Välimatka - Avstånd - Distance

Metsähallitus - Forststyrelse

Kunta tai muu toimija - 
Kommun eller en annan aktör - 
Municipality or other organization
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