Etelä-Konnevesi

PARTIOMAJAN POLKU, 2 km
Aloitus- ja lopetuspaikka:
Parkkipaikka Autiolahden tiehen yhtyvän metsäautotien
päästä
Koordinaatit:
62° 36.1875’, lon: 26° 19.6393’
Karttalinkki:
https://urly.fi/YT1
Vaativuus:
Keskivaativa, polku on kapea, osittain juurakkoinen

Soveltuvuus:
Normaalikuntoiselle retkeilijälle, perheille ja ryhmille.
Vaatimuksena maastokelpoiset jalkineet.
Kesto:
1–2 tuntia
Nähtävää:
Konneskosken koskireitin kosket Taikinainen ja Karinkoski
Reittimerkinnät:
Opastekyltit

Partiomajan polku on ympyräreitti, joka kulkee metsän siimeksessä Konneveden koskireitin rantaa Taikinaisen ja
Karinkosken kautta Partiomajalle. Koskipaikat pysyvät sulana myös talvella ja siksi Partiomajan polku tarjoaa koettavaa
läpi vuoden. Polun varren tulipaikoilla on parhaat paikat nauttia virtaavan veden katselusta, ja reitin uudistetut rakenteet
luovat hyvät puitteet tunnelmalliselle luontoretkelle. Partiomajan polku lähtee Autiolahden tiehen yhtyvän metsäautotien
päästä, noin viiden kilometrin päässä kuntakeskuksesta. Lähtöpaikalla on parkkipaikka ja opastetaulu polulle. Linja-autokin
mahtuu kääntymään parkkipaikalla.
Polku on merkitty opastekyltein ja lähtöpaikalta on Taikinaiselle matkaa opasteiden mukaan 800 metriä ja Partiomajalle
1,6 km. Polun ohjeellinen kiertosuunta on vastapäivään. Lähtöpaikalta on noin 300 metriä ensimmäiseen polkujen
risteykseen. Siitä käännytään oikealle ja jatketaan 300 metriä, jonka jälkeen käännytään toisesta risteyksestä jälleen
oikealle ja jatketaan reilun 100 metrin päässä sijaitsevalle Taikinaisen koskelle. Taikinaisen kosken rannalta polku palaa
takaisin edelliseen risteykseen ja jatkuu oikealle Karinkoskelle menevälle polulle. Rantaviivaa seurailevaa polkua kuljetaan
noin 160 metriä ja tullaan Karinkosken laavun näköalapaikalle.
Karinkosken laavu on kuin teatterin katsomo. Luonto järjestää joella oman näytelmänsä joka päivä. Sulat virtapaikat ovat
talvehtivien vesilintujen suosiossa. Muun muassa koskikarat talvehtivat alueella. Karinkoskella on laavupaikka, tulipaikka,
puucee sekä polttopuuvarasto.
Partiomajan pihapiiri ja reitin toinen taukopaikka löytyy reilun puolen kilometrin päästä Karinkosken laavulta. Partiomajan
katettu tulipaikka on yleisessä käytössä. Partiolaiset vuokraavat pientä tunnelmallista mökkiä ja aittaa. Puuhuolto ja
puucee ovat myös yhteiskäytössä. Partiomajalta on matkaa lähtöpisteeseen noin 560 metriä.
Ajo-ohjeet Konneveden kirkonkylältä lähtöpisteeseen: noin 1 km 69-tietä Rautalammin suuntaan kääntyy Sirkkamäentie
Konneveden tutkimusaseman ja Siikakosken suuntaan. Sirkkamäentieltä käännytään 2,5 km jälkeen oikealle
Autiolahdentielle, jota ajetaan 1,2 km ja käännytään metsäautotien loppuun (250 m) kääntöpaikalle Partiomajan polun
alkupisteeseen.

ETELÄ-KONNEVEDEN
KANSALLISPUISTO
(luontoon.fi):

METSÄHALLITUKSEN
RETKIKARTTA:

RAUTALAMMIN
MUSEON
TARINAKARTTA:

urly.fi/XRR

urly.fi/13E3

urly.fi/XRK

Konneveden kunta
Matkailuinfo p. 040 700 9178
www.konnevesi.fi

Rautalammin kunta
Matkailuinfo p. 040 647 5277
www.rautalampi.fi

Muistathan, että
metsäpalovaroituksen aikana
tulenteko on kokonaan kielletty,
retkikeittimen käyttäminen on
sallittua erityistä varovaisuutta
noudattaen.

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Kuva: Pekka Raudaskoski
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