
Elamon kierros – noin 11 kilometriä 

Elamon kierros kulkee vaihtelevissa maisemissa Laipanmaan talousmetsäalueella. Melko tasaisen 

kierroksen varrella on kauniita metsäalueita, suota ja järvien rantoja. Elamon kierros sopii 

erinomaisesti päiväretkikohteeksi ja maastonsa puolesta soveltuu myös lasten kierrettäväksi. 

Kesto: Noin 4 tuntia 

Reittimerkinnät: Reitti on merkitty muiden Laipanmaan reittien tavoin sinipäisillä merkkipaaluilla 

ja vaihtelevasti myös sinisillä kuitunauhoilla tai maalijäljillä. 

Soveltuvuus: Sopii myös aloitteleville retkeilijöille. 

Elamon kierroksen lähtöpaikka on Rajalan kämpällä, josta löytyy autoille hyvät 

pysäköintimahdollisuudet, ja joka toimii lähtöpaikkana myös esimerkiksi Laipanmaan 

luontopolulle. Rajalan kämppä on rakennus, joka on rakennettu vuonna 1946 hakkuu- ja 

ajomiesten tarpeisiin, kun Laipanmaasta hakattiin puuta sodanjälkeisen Suomen tarpeisiin. 

Elamon kierros lähtee lähes Rajalan kämpän kulmalta kohti Verkkojärveä. Maasto on 

vaihtelevaa. Reitin alussa kuljetaan vanhan metsän kautta nuorempaan, vaihtelevasti 

nousujen ja laskujen kautta. Noin puolen kilometrin kävelyn jälkeen reitin kulkua on 

muutettu entisestä, eikä se kulje aivan Verkkojärven rantaan ja Verkkojärven Matin 

kiviseinäisen asumuksen raunioille, jotka sijaitsevat järven rannalla, vaan kääntyy jo 

aiemmin oikealle. Verkkojärven laavu ei myöskään sijaitse aivan reitin varrella, vaan sinne 

pääsee poikkeamaan metsätietä pitkin, jonka laidalle polku pian saapuu. Tien ylityksen 

jälkeen polku lähtee kohti seuraavaa pysähdyspaikkaa. Reitti kulkee taimikoiden ja 

vanhojen metsien läpi ja kulkee Teivaskukkulan sivuitse kohti Lamminsuota. Lamminsuo on 

nimensä mukaisesti kaunis suolampi, jonka ympäristössä kasvaa muun muassa lakkaa ja 

suopursua. Suopursun kukinnan aikaan kesä-heinäkuussa upea tuoksu leijailee suon 

ympäristössä. Lamminsuolta jatkettaessa eteenpäin, pitkospuut vievät läpi kauniin 



männikön ja polku jatkaa ohi taimikoiden, kuusikoiden ja kallion, kunnes saapuu reilun 

kilometrin kuluttua rantaan Elamonjärven laavulle. 

 

Laavulta jatketaan jälleen vaihtelevassa maastossa. Seuraavaan, noin kolmen kilometrin 

osuuteen kuuluu vajaan kilometrin matka metsäautotiellä, mutta myös eri-ikäistä metsää, 

taimikoista iäkkäämpiin naavaisiin kuusiin, nousuja ja laskuja, sekä kosteikkoja, joissa 

kukkivat kallat. 

 

Noin kahdeksan kilometrin kohdalla voi reitiltä poiketa ja käydä Iso-Laipan rannassa, 

muutoin metsätieltä jatketaan oikealle ja kohti seuraavaa pysähdyspaikkaa Ruokojärven 

laavua. Tämä osuus on yhteistä Hirvijärven kierroksen kanssa. Maisemassa vaihtelevat 

sekä mäntyvaltaiset alueet että sekametsät ja maastossa on tasaisia osuuksia, mutta myös 

nousuja ja laskuja. Matkan varrella on myös joitakin ojan ylityksiä puusiltoja pitkin. Ennen 

laavua kuljetaan taas metsäautotiellä noin puolen kilometrin verran. Ruokojärveltä 

lähdetään kulkemaan yhteistä reittiä luontopolun kanssa.  

 

Laavulta laskeudutaan Ruokojärven rantaan, jonka ympäristö on soista ja siinä kasvaa 

muun muassa lakkaa, suopursua ja tupasvillaa. Kun jatketaan pieni matka pitkospuita 

eteenpäin, voi nähdä myös kukkivan kallan järven rannassa. Jyrkän ja kivikkoisen nousun 

jälkeen tullaan mäelle, josta on näkymät yli aukean. Tästä lähdetään laskeutumaan ja 

kuljetaan jälleen vanhemman metsän ja aukean taimikon kautta kohti Rajalan kämppää. 

 

Kannattaa huomioida: 

 

Reitti on luokiteltu vaativaksi, mutta se johtuu joistakin jyrkistä nousuista ja laskuista, joita 

on matkan varrella. Näissä kohdissa varovaisuutta noudattaen reitti soveltuu 

kaikentasoisille retkeilijöille ja on maastoltaan pääasiassa tavallista metsäpolkua ja 

paikoitellen myös leveää metsäautotietä. 

 

Kevyet jalkineet ovat riittävät, mutta sateisella ja kostealla kelillä on suositeltavaa valita 

vedenpitävät kengät. Polulle ulottuvat heinät ja varvut kastelevat helposti kenkien lisäksi 

myös housujen lahkeet. Juurakkoiset ja kivikkoiset osuudet ovat sateella liukkaita ja 

erityistä varovaisuutta tulee noudattaa ylä- ja alamäissä, joissa on juurakoita ja kiviä. 

 

Elamon kierroksen varrella on kolme laavua ja tulentekopaikkaa, joiden yhteydestä löytyvät 

myös ulkokäymälät. Verkkojärven laavu sijaitsee hieman sivussa reitiltä ja sinne kuljetaan 

metsätietä pitkin. Elamonjärven laavu sijaitsee suunnilleen reitin puolivälissä ja 

Ruokojärven laavu taas reitin loppupuolella. Kaivoa Laipanmaassa ei ole käytössä tällä 

hetkellä, joten juomavesi kannattaa ottaa mukaan. Laavuissa voi myös yöpyä. Telttailla 

kannattaa laavujen ympäristössä ja suojata muuta maastoa kulumiselta. 


