AURINKO-ILVES, ASIKKALA
YHDYSREITTI EVON RETKEILYALUEELLE
REITTILUOKITUS:
REITIN KÄYTTÖAIKA:
REITIN PITUUS:
REITIN KESTO:

Keskivaativa
Toukokuulta syyskuun loppuun
30 km janareitti
noin 7- 9 tuntia riippuen kulkuvauhdista ja tauoista, sopii jaettuna kahdelle päivälle tai
pitkäksi päiväretkeksi

REITTIKUVAUS:
Asikkalan Päijännetalolta lähtevä noin 30 km mittainen Aurinko – Ilves – reitti toimii yhdysreittinä Evon retkeilyalueelle.
Reitin voi aloittaa joko Päijännetalon pihasta tai Asikkalan urheilukeskuksen urheilukentän vierestä ulkoilureittien
lähtöpaikalta. Aurinko-Ilves reitti lähtee vasemmanpuoleiselta ulkoilureitiltä suoraan jyrkällä nousulla Aurinkovuorelle, josta
myös reitin merkinnät alkavat.
Aurinko- Ilves reitin alkupäähän pääsee hyvin linja-autolla Lahdesta, Sysmästä tai Padasjoen suunnasta. Lähin linjaautopysäkki sijaitsee Vääksyn vanhassa keskustassa Vääksyntiellä, josta on noin 600 m Asikkalan urheilukeskukseen. Aurinko Ilves reitti päättyy Haarajärven P-paikalle, josta takaisin Asikkalaan pääsee joko omalla autolla, joka on viety etukäteen Ppaikalle, taksilla tai patikoimalla takaisin. Vaihtoehtoisesti Evon retkeilyalueelle voi jäädä patikoimaan pidemmäksi aikaa,
jolloin oma teltta on hyvä olla mukana. Jos samaa reittiä ei halua kulkea takaisin, Evon retkeilyalueelta voi patikoida Päijänne
– Ilves yhdysreittiä pitkin Padasjoelle, josta on linja-autoyhteydet mm. Lahden suuntaan.
Patikointiin
ja
osin
sauvakävelyyn
soveltuva,
Aurinko-Ilves – merkein sekä
keltaisin ja/ tai oranssein
maalimerkein ja nauhoin
merkitty janareitti kulkee
vaihtelevissa
metsäja
kulttuurimaisemassa,
jossa
jääkauden
jäljet
näkyvät
selvinä.
Aurinkovuoren
pohjoisosassa
sijaitsevat
syrjänsupat ovat syntyneet
paksujen harjukerrosten sisään
jääneistä jäälohkareista, jotka
sulaessaan ovat muodostaneet
syviä suppakuoppia. Mielenkiintoisimpana nähtävyytenä
reitin varrella ovat syrjänsupat, johon voi poiketa vajaan 6
km patikoinnin jälkeen (syrjänsupille vievä lenkki on 1.5
km, josta reitin alkupää on heinittynyttä, mutta polku
nähtävillä).
Kuurnanmäeltä on kaunis näköala ympäröivään
maalaismaisemaan, mutta kulkiessa on kuitenkin hyvä
noudattaa varovaisuutta, koska noin 1 km matka kulkee
pitkässä heinikossa ennen laavua ja laavun jälkeen
Henrikinahon risteykseen saakka. Myös ennen valtatie 24
ylitystä on osa polusta peittynyt rehevöityneen
kasvillisuuden alle, mutta ko. kohdan voi ohittaa
kävelemällä lähempänä tietä n. 50 m matkan ennen tien
ylittämistä.
Tämän
jälkeen
reitti
kulkee

www.loma-paijanne.fi
www.luontoon.fi

maalaismaisemissa peltojen ja maalaistalojen läheisyydessä ennen Kurhilan kylää ja Vanhan Kevarin kahvilaa. Loppuosa
reitistä (n. 18 km) kulkee pääsääntöisesti metsäautoteitä pitkin lukuun ottamatta lyhyempiä pätkiä, jolloin teiltä poiketaan
pienimpiä polkuja metsän läpi.
Reitin varrella on neljä laavua (Aurinkovuori, Kuurnamäki, Uusimylly ja Kaupinsaari) tulentekopaikkoineen ja käymälöineen.
Reitin varrella on myös Kahvila Vanha Kevar, joka on avoinna kesäaikaan (kesä- elokuu, www.vanhakevar.fi). Lisäksi reitin
varrella on Seurantalo Kuhilas, jossa on teltta-alue ja tulentekopaikka. Lisäksi Asikkalan kuntakeskuksesta Vääksystä löytyy
kauppoja, ravintoloita ja majoituspalveluita, www.asikkala.fi.
Varustautuminen
reitille:
Reitin
pituuden takia varusteisiin kannattaa
kiinnittää erityishuomiota. Reitin voi
kulkea lenkkikengissä, mutta sateisella
säällä ja aikaisin aamulla heinikko on
märkää ja silloin vettä pitävät kengät
ovat välttämättömät. Lisäksi mukaan
kannattaa varata kartta, puukko,
tulitikut ja WC-paperia.
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