Kulkijan polun reittiseloste
Ilomantsi, Taitajan taival - Susitaival
Kulkijan polku on merkitty maastoon oranssein maalimerkein (puissa ja tolpissa). Koska Kulkijan polku on
ensisijaisesti osa suurempaa reittikokonaisuutta Pogostan kierrosta eikä itsenäinen retkeilyreitti, on risteyksissä sekä
tienylityksissä on opasteet, joissa lukee Pogostan kierros. Kulkijan polun molemmissa päissä ja taukopaikoilla on
myös Kulkijan polun opasteet.
Kulkusuunta tässä reittiselosteessa on Taitajan taipaleen ja Kulkijan polun risteyksestä, Hatuntieltä Särkkäjärven
autiotuvalle. Kyseisessä risteyksessä on opasteet ja kartta. Kulkijan polku menee Hatuntietä Kallioniemen sillan yli
Hattuvaaraan päin kaikkiaan n. 680 m (Huom! -> varo liikennettä). Tämän jälkeen käännytään vasemmalle,
Haapalanahontielle (risteyksessä opasteet). Haapalanahontie menee ensin suoraan n. 400 m, jonka jälkeen
käännytään oikealle (opasteet). Tietä pitkin kuljetaan n. 1,3 km, kunnes tullaan Naarvantielle. -> Huom!
Varovaisuutta tienylityksessä, tiellä kulkee paljon raskasta liikennettä. Naarvantie ylitetään ja jatketaan vanhaa
tiepohjaa vajaa 200 m, josta käännytään oikealle metsään. Reilu 100m vanhaa metsäkoneuraa, sen jälkeen mennään
sähkölinjauran poikki ja nuoreen metsään raivatun uran kautta (alle 100 m) ja Hatuntien yli. -> Huom! Varovaisuutta
tienylityksessä, tiellä kulkee paljon raskasta liikennettä. Tien ylityksen jälkeen jatketaan suoraan tien toisella puolella
olevaa metsäautotietä pitkin tien päähän (n. 800 m), mistä reitti jatkuu metsäkoneuraa pitkin. Koneura on ensin
kovapohjaista kangasmetsän maastoa reilu 200 m, sen jälkeen soinen osuus, joka on päällystetty kuorikkeella. Reitti
tulee kelkkauralle ja kääntyy kulkemaan kelkkauraa pitkin vasemmalle. Kelkkauralla on polku, muutama kohta on
kosteampi, mutta ei varsinaisesti soista. Kelkkauraa jatketaan suoraan vielä tienylityksen (Riihiniementie -> Huom!
varovaisuutta tienylityksessä) jälkeen Parissavaaralle (yht. n. 1,2 km). Siellä reitti kääntyy oikealle
moottorikelkkauran kääntyessä vasemmalle. Reitti jatkuu vanhoja ja uudempia uria, vanhoja polunpätkiä sekä
metsään raivattua uraa pitkin (yhteensä reilu 400 m) metsäautotien päähän. Maasto on kuivaa kangasmetsää ja
reitin varrella on tällä osuudella kaksi infotaulua. Reitti jatkuu metsäautotietä vasemmalle reilu 500m, jonka jälkeen
käännytään oikealle metsään. Reitti on raivattu vanhalle ja uudemmalle metsäkoneuralle (yht. n. 850m). Tällä
osuudella on yksi infotaulu. Reitti tulee ns. talvitien päähän (vain talvikäytössä oleva metsäautotie), jota jatketaan n.
700m, kunnes tullaan metsäautotien risteykseen, josta käännytään vasemmalle ja jatketaan tietä pitkin. Kuljetaan
noin kilometri tietä ja tien vasemmalla puolella on toinen reitin taukopaikoista, Kiieskangas. Siellä on laavu,
nuotiopaikka, puucee, puuvaja sekä jätteiden keruupiste. Taukopaikalla on myös opastetaulu karttoineen.
Taukopaikan jälkeen reitti jatkuu edelleen suoraan samaa tietä pitkin, yhteensä noin 4,5km. Tällä osuudella on kaksi
infotaulua. Tie on hiljattain kunnostettua soratietä, välillä on muutama sadan metrin osuus pienempää tienpohjaa,
jolla on lyhyt, jyrkähkö ja kivikkoinen ylämäki. Metsäautotieosuuden jälkeen reitti tulee Viinivaarantien risteykseen,
josta käännytään oikealle. Viinivaarantietä kuljetaan vajaa kilometri ja käännytään oikealle Pappilanahon metsätielle.
Tätä mennään reilu 900m ja käännytään pienelle metsätielle vasemmalle. Tätä kuljetaan n. 1,2km ja saavutaan reitin
toiselle taukopaikalle, Ölkönlammen laavulle. Taukopaikalla on laavu, nuotiopaikka, puucee, puuliiteri ja opastetaulu
karttoineen. Ölkönlammen taukopaikalta reitti jatkuu samaa vanhaa tienpohjaa eteenpäin n. 800m. Tullaan pienelle
soratielle, jota pitkin reitti jatkuu vasemmalle reilu 100m. Pieneltä soratieltä reitti jatkuu suoraan eteenpäin
Viinivaarantietä pitkin n. 850m (Huom! -> varo liikennettä) ja kääntyy oikealle metsäautotielle. Tätä vanhempaa (ei
sorattua) tietä pitkin reitti menee n. 1,9km ja kääntyy sitten vasemmalle metsään raivatulle polku-uralle. Raivatulla
polku-uralla on ensin muutama kymmenen metriä mäntytaimikkoa, sitten reitti kulkee vanhoja pellonpohjia ja
laitumia (infotaulu) pitkin muutama sata metriä, noustaan pieni rinne metsässä kulkevalle uralle, alitetaan sähkölinja
ja reitti jatkuu muutama sata metriä vanhoja koneuria kangasmetsässä. Tällä osuudella on sähkölinjan jälkeen
alamäki notkelmaan ja heti sen jälkeen ylämäki. Notkelman pohjalla on kosteikko/puro, jonka yli on lankkusilta.
Metsäosuudelta tullaan Leppärinteentielle, joka ylitetään ja jatketaan tietä muutama kymmenen metriä oikealle.
Huom! -> varo liikennettä. Reitti kääntyy tieltä vasempaan pienelle vanhalle tiepohjalle, jota jatketaan vajaa 700m.
Tieltä käännytään vasempaan polulle, jota ajetaan n. 600 m. Polku haarautuu, ja reitti jatkuu polkua oikealle n. 900
m. Polku muuttuu pieneksi mökkitieksi, jota pitkin reitti kulkee n. 500m. Tullaan risteykseen, jossa käännytään
vasemmalle. Reitti jatkuu tätä tietä n. 300m, kunnes tullaan Särkkäjärven autiotuvalle ja Kulkijan polun/Pogostan
kierroksen ja Susitaipaleen risteykseen. Särkkäjärvellä on autiotuvan lisäksi katoksellinen tulipaikka, puucee, puuvaja,
jätteiden keruupiste, kaivo ja uimapaikka.

