Lääväkorven—Syväjärven
kierros
Reitin pituus: 18 km
Reitin lähtöpisteen koordinaatit: P 61° 17,524' ja I 28°49,374'

Lääväkorven—Syväjärven kierros, 18 km, on Ruokolahden retkeilyreitin
lyhin reitti. Ruokolahti-Rautjärvi retkeilyreitti on osa Euroopan kaukovaellusreittiä
(E10), muodostaen yhteyden Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan välillä. Reitin pituus Ruokolahdelta Rautjärvelle on 70 km.
Reitin lähtö ja paluu sijaitsee Ruokolahden keskustaajaman urheilukentällä
(Metsolantie 3), josta löydät myös reittiopasteen. Reitti seurailee metsäpolkuja ja
metsäautoteitä. Paikoin rinteet ovat niin jyrkkiä, että kiipeämisen ja laskeutumisen
avuksi on köysi. Reitti on vaativa, eikä sovellu pienille lapsille tai huonokuntoisille.
Varaudu retkelle maastoon sopivilla, vedenpitävillä kengillä. Reitin varrella on Myllykosken laavu, jossa on mm. käymälä ja nuotiopaikka. Ruokolahden retkeilyreitti on
merkitty maastoon oranssein maalimerkein ja viitoin.

Reitistä on saatavilla paperinen kartta (Suunnistuskartta Lääväkorpi), jota on jaossa
Ruokolahden kunnan matkailuinfossa (Nällikuja 1, 56100 Ruokolahti)
Huom.! Liikut kohteella omalla vastuulla.
Noudatathan jokamiehenoikeuksia. Kiitos!

Lake Syväjärvi Trail
Distance: 18 km
Starting point coordinates: N 61° 17,524' ja E 28°49,374'

Lake Syväjärvi Trail (18 km) is the shortest path of Ruokolahti hiking path’s.
Ruokolahti-Rautjärvi hikingpath is part of the European long distance footpath (E10)
and connects rural districts of Ruokolahti, Rautjärvi and Parikkala. The full lenght of
the trail from Ruokolahti to Rautjärvi is 70 km.
Path’s starting point and return is at Ruokolahti sporst ground (Metsolantie 3). You
can also find a path’s guide there. The trail follows mainly forest paths and some forest roads. Path may be some places quite rough and slopes can be steep. In the
steepest slopes you can find rope which helps you to climb. The path is challenging
and it’s not suitable for small children or unfit persons. Proper waterproofed hiking
shoes are highly recommended. There is Myllykoski lean-to shelter in the Myllykoskirapids where you can find campfire site and outhouse toilet. The trail is marked along
the way with orange paint and wooden guideposts.

There is a paper map (Suunnistuskartta Lääväkorpi) available from the trail. You can
find it from Ruokolahti tourisminfo (Nällikuja 1, 56100 Ruokolahti)
Notice! Hiking at one’s own risk.
Obey Everyman’s rights. Thank you!

