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Mikonkarin retkeilyalue sijaitsee Pattijoen 

etelä- ja pohjoishaarojen välisessä maastossa. 

Alue koostuu kolmesta värein merkatusta rei-

tistä: keltaisesta Mikonkarin kierroksesta, 

punaisesta Parrin polusta ja sinisestä Rivin 

reitistä. Pääpysäköintialue löytyy osoitteessa 

Lohenpyrstöntie 21. Pienemmät pysäköinti-

alueet löytyvät saman tien päästä karavaana-

rialueen kupeesta ja Pattijoen veteraanimajalta 

osoitteesta Mikonkarintie 127.

Keltaisella merkityn Mikonkarin kierroksen (1,7 

km) varrella sijaitsee lintutorni, uimaranta ja 

luontoaiheisia opastauluja. Reitin opastukset 

voi kuunnella mobiililaitteella Glopas-sovel-

luksella. Punaisella merkityn Parrin polun 

(800 m) alku löytyy SF-Caravan Lohenpyrstön 

kaakkoisrajalta, ja se johtaa Parrinkallioille 

Mansikkakarintien varteen. Rivin reitti (2,5 km) 

alkaa pääpysäköintialueelta ja johtaa Met-

säkirkon kautta aina Pattijoen pohjoishaaran 

rannalle lähelle Rivin venesatamaa. Joenyli-

tyspaikka on suunnitteilla, mutta tällä hetkellä 

reitti päättyy joen rantaan.

Kunnioitathan Mikonkarin ainutlaatuista 
luontoa etkä jätä roskia jälkeesi.

Liikut retkeilyalueella omalla vastuullasi.
Hätätilanteessa soita:
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Mikonkari recreation area is situated between 

north and south forks of river Pattijoki. The 

area consists of three color-coded trails: yellow 

Mikonkarin kierros (Mikonkari loop trail), red 

Parrin polku (Parri’s path) and blue Rivin reitti 

(Route to Rivi). The main parking lot is situated 

at Lohenpyrstöntie 21. Smaller parking lots are 

available at the end of Lohenpyrstöntie road 

near the caravan area and at Pattijoen vetera-

animaja, Mikonkarintie 127.

Located along Mikonkarin kierros (1.7 km) are 

a bird watching tower, swimming beach and 

nature-themed information boards. You can 

listen to a guided tour using the Glopas audio 

guide app on your mobile device. Parrin polku 

(800 m) starts at the southeast border of 

SF-Caravan Lohenpyrstö and leads to Parrinkal-

liot cliffs by the Mansikkakarintie road. Rivin 

reitti (2.5 km) starts from the main parking lot 

and leads via Pattijoki Forest Church all the way 

to the northern fork of river Pattijoki. A means 

to cross the river is planned, but currently the 

trail terminates there.

Please respect the unique nature of 
Mikonkari and leave no trash behind.

You’re visiting the recreation area on your own 
responsibility. In case of emergency call:

112

Mikonkari 
recreation area

KESÄ
SUMMER\ 2022

Mikonkarin 
retkeilyalue
Mikonkari recreation area

@luontopolutraahe


