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KERTUN METSÄPOLKU
Kankaanpään kunto- ja virkistysreitti 

Kertun metsäpolku 
Kertun metsäpolulla kuntoileva liikkuu historiallisen 
Huovintien tuntumassa (Ampumaradantie), jota pitkin 
Ruotsi-Suomen kuningas Kustaa III saapui vuonna 
1775 tarkistamaan suomalaisen henkivartiokaartinsa 
harjoituksia Kankaanpään kylään. Vuonna 1982 
kyläläisten talkoovoimin rakentama ja Köyliön kunnan 
tukema Kankaanpään kunto- ja virkistysreitti on alun 
perin sijainnut nykyisten soramonttujen alueella. 
Kyläläisten talkoopanosta on tarvittu useaan 
otteeseen, kun ratapohjaa on tasattu ja valaisinpylväi-
tä on siirretty uudelle alueelle. Nykyinen Kertun 
metsäpolku sai muotonsa vuonna 2005, kun 
yksityiset maanomistajat antoivat luvan jatkaa 
vanhempaa reitin osaa Martin suulin tuntumaan, kylän 
keskustaan. Silloinkin tarvittiin jälleen ahkeria 
talkoolaisia ja Köyliön kunta avusti hanketta taloudelli-
sesti. Vuonna 2009 Köyliön kunnan toimesta valaistiin 
reitin uusin osa.

Lähtöpaikat ovat Martin suulin luona ja 
Takamaantien varrella, missä ovat myös kuntosuori-
tusten merkintävihot. Punaisella reitillä valot syttyvät 
hämäräkytkimellä ja sammuvat klo 21.00. Ladut 
reiteille avataan lumitilanteen mukaan ja hoidetaan 
kunnan toimesta.

Reittipituudet ovat seuraavat:
Martin suuli – ampumarata    2 230 m (4,5 km)
Martin suuli – Takamaantie   1 270 m (2,5 km)
Martin suuli – Metsäjärven ranta  4 000 m (8,0 km)
Martin suuli – Metsäjärven laavu 4 600 m (9,2 km) 

Takamaantie – ampumarata      960 m (1,9 km)
Takamaantie – Metsäjärven ranta  2 730 m (5,4 km)
Takamaantie – Metsäjärven laavu  3 330 m (6,7 km)
Takamaantie – Martin suuli  1 270 m (2,5 km)

Luontokohteet:
Metsäjärvi ja sen tuntumassa oleva Pikku Metsäjärvi 
ovat ainutlaatuisia luontokohteita ja ne sijaitsevat 
yksityisten mailla. Metsäjärven itäpuolella on 
Kankaanpään kyläyhdistyksen rakentama laavu, joka 
on kuntoilijan käytettävissä. Laavulla on kahvipannu ja 
paistinpannu, juomavesi pitää kuntoilijan ottaa 
mukaansa. Noudata tulenteossa varovaisuutta ja 
kulovaroitusohjeita.
Noin 200 metriä ennen Metsäjärven pysäköintipaik-
kaa, tien oikealla puolella on sijainnut v.1946 – 1955 
Helsingin yliopiston Karpalotutkimusasema, mistä 
ovat rakennuksen rauniot näkyvillä. Läheiseltä suolta 
voi löytää vielä Amerikasta tuotuja pensaskarpaloita. 

Vuokraustoiminta:
Kankaanpään kyläyhdistys vuokraa Metsäjärvelle 
intiaanikanoottia. Kyläyhdistys vuokraa myös 
Takamaantiellä olevaa Eräelämyskeskus Kaarnikkaa, 
missä on tupa, grillikota, kellarikorsusauna ja 
pulahduslampi (Kaarnikka ei ole vapaa käyntikohde). 
Varauspuhelinnumero löytyy osoitteesta  
www.koylio.com Kankaanpään kyläyhdistyksen 
kotisivu. Elämyskeskus Kaarnikan sauna ja pulahduslampi. Metsäjärvellä on hauska meloa.

Karpalon laavulle on 
mukava tehdä eväsretkiä. 
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