Salpapolku

ETELÄ-KARJALA –
KYMENLAAKSO

Vaellusreitti/hiking route

MAJANIEMI VIROLAHTI – HOSTIKAN LUOLA LAPPEENRANTA

55 KM
KESKIVAATIVA / MEDIUM

W WW
W W
W .
.O OU
U T
TD D
O OO
O R
RS S
FI FIN
N L
LA A
N ND
D .F
.C I
O
M

3 – 4 PÄIVÄÄ/DAYS

Salpapolku
Suomi kävi talvisotaa Neuvostoliittoa vastaan vuosina 1939 – 1940. Talvisodan jälkeen itäraja tuntui turvattomalta ja niinpä suomalaiset ryhtyivät historiansa suurimpaan rakennusurakkaan. Itärajan suojaksi rakennettiin puolustuslinjaksi Salpalinja, jonka pituus oli 1 200 kilometriä ja joka
ylsi etelästä pohjoiseen Lappiin. Enimmillään 35 000 miestä rakensi satoja linnoitteita ja esteitä rajalle. Salpapolun retkeilyreitillä tutustut korsuihin, linnoituskohteisiin
ja museoihin, puhumattakaan luonnosta.

In 1939 – 1940, Finland fought the Winter
War against the Soviet Union. After the
Winter War, the eastern border seemed
vulnerable, and the Finns embarked on
the largest building project in their history.
To protect the border, the Salpalinja
was built as a line of defence that was
1,200 kilometres long and extended
from southern Finland to Lapland in the
north. At the height of the work, 35,000
men were building hundreds of forts and
obstacles on the border. On the Salpalinja
hiking trail you can get acquainted with
dugouts, fortifications and museums,
not to mention the surrounding nature.

ALOITUS

START

Majaniemi Virolahti
Majaniementie 38–40, 49980 Virolahti
N60 29.304 E27 33.818

Majaniemi Virolahti
Majaniementie 38–40, 49980 Virolahti
N60 29.304 E27 33.818

KESKIVAATIVA

MEDIUM

Reitillä on vähän korkeusvaihteluita ja
reitin pinta on pääosin helppokulkuista.
Jyrkimmät nousut ja laskut ovat 25 prosentin luokkaa. Opasteet harvenevat reitin lopussa. Reitti kulkee sorateitä ja metsäpolkuja, joilla on paikoin juurakkoa
ja kivikkoa.Polut Ravijoen paloasemalta Pyyhinlammelle ja Salpalinja-museolta
Hostikan luolalle soveltuvat myös maastopyöräilyyn oikaisemalla vaikeakulkuisimmat osuudet, jotka kulkevat korsujen
ja panssariesteiden kautta.

There are few changes in elevation on
the trail, and the terrain is mainly easy to
navigate.The steepest ascents and descents
are around 25 per cent. The signposts
become fewer towards the end of the trail.
The route runs along gravel roads and
wooded footpaths, some of which have tree
roots and rocks.The paths from Ravijoki
Fire Station to Pyyhinlampi and from the
Salpalinja Museum to Hostikka Cave are also
suited to cross-country cycling. Cyclists must
take short cuts to avoid the most difficult
sections, which go through the dugouts and
anti-tank fortifications.

55 KM
3 – 4 PÄIVÄÄ
Koko reitin kulkemiseen ja reitin useisiin
mielenkiintoisiin kohteisiin tutustumiseen menee helposti useampi päivä. Voit
yöpyä laavuilla ja varaustuvissa. Matkan
voi aloittaa myös Virolahden Bunkkerimuseolta tai Miehikkälän Salpalinja-museolta, jolloin matka lyhenee.

55 KM
3 – 4 DAYS
It easily takes several days to go through
the whole trail and to get acquainted with
the many interesting sights. You can stay
the night at a lean-to or reserve a cabin.
The shorter trail can also be started from
the Virolahti Bunker Museum or from the
Salpalinja Museum in Miehikkälä.

KULJETUKSET REITIN ALKUUN
JA REITTIOSUUKSILLE

TRANSPORT TO THE START OF THE TRAIL
AND TO ITS DIFFERENT SECTIONS

Kymenlaakson Taksi
puhelin +358 (0)5 230 7180
www. kymenlaaksontaksi.fi

Kymenlaakson Taksi
tel. +358 (0)5 230 7180
www. kymenlaaksontaksi.fi

Vuoroliikenteen aikataulut
www.matkahuolto.fi

Timetables for regular bus traffic
www.matkahuolto.fi

OPASTETUT RETKET

GUIDED TOURS

Salpapolulle voi lähteä myös oppaan kanssa, joka
kertoo Salpalinjan historiasta ja luonnosta.

You will get more out of your hike if accompanied
by a guide. The guide will tell you about the sites
and history of the Salpalinja and show you the most
important wonders of nature.

Bunker Tours – Korsumatkat,
elämysmatkailu ja ohjelmapalvelut
Terho Ahonen
+358 (0)40 5040 293
terho.ahonen@bunkertours.net
www.bunkertours.net

Bunker Tours – Korsumatkat,
Terho Ahonen
+358 (0)40 5040 293
terho.ahonen@bunkertours.net
www.bunkertours.net

Eräopas Erkki Rikkola
+358 (0)50 9265 100
erkki.rikkola@hotmail.com

KUVA TIINA PARVIAINEN

Natureguide Erkki Rikkola
+358 (0)50 9265 100
erkki.rikkola@hotmail.com

Salpapolku-blogi
http://salpalinjansalat.blogspot.fi

Salpapolun lähtöpiste Majaniemi
The starting point of the Salpapolku at Majaniemi

Salpavaellus on vuosittainen vaellustapahtuma
www.salpavaellus.net

REITTISELOSTE

ROUTE DESCRIPTION

Salpapolun varrella on yli 20 hyväkuntoista korsua ja linnoitetta. Opastaulut kertovat maastossa Salpalinjan kohteista ja historiasta. Harvaan
asutuissa ja suurissa metsissä eläimistö ja kasvisto viihtyvät.

Along the Salpapolku, there are more than 20
dugouts and fortifications in good condition. The
signposts tell you about the Salpalinja locations and
their history. Animals and plants thrive in the large,
sparsely inhabited forests.

Majaniemestä kuljetaan pieniä metsäpolkuja ja
hiljaisia sorateitä pitkin ja välillä panssariesteiden
välissä aina Pyyhinlammelle asti. Matkanvarrella
sijaitsee Bunkkerimuseo. Pyyhinlammen rannalla
voit viettää taukoa tulentekopaikalla ja käydä laiturilta uimassa. Pyyhinlammelta jatketaan matkaa
kohti Salpalinja-museota rauhallisessa ympäristössä metsän keskellä. Ennen museota on Jermula, josta voi varata tuvan tai 20 hengen kodan sekä
saunan. Jermulassa on myös laavu ja uimapaikka.

From Majaniemi, small footpaths and quiet gravel
roads run to Pyyhinlampi, some-times between antitank fortifications. The Bunker Museum is located
along the way. At Pyyhinlampi you can take a break
at the campfire spot and go for a swim from the jetty.
From Pyyhinlampi, the trail continues through quiet
forests to Salpalinja Museum. Before the museum is
Jermula, where you can reserve a cottage or a ‘kota’
hut for 20 persons and a sauna. There is also a leanto and a swimming spot at Jermula.

Salpalinja-museon jälkeen matkalla on taukopaikkoja laavuineen ja tulentekopaikkoineen mm.
Myllylammella ja Muhikossa. Reitti mutkittelee
pääosin hiljaisia metsäteitä ja välillä polkuja pitkin Hostikan luolalle saakka.

After Salpalinja Museum there are rest spots on the
way, with lean-to’s and campfire spots, for instance at
Myllylampi and Muhikko. The trail winds along quiet
forest roads and occasional footpaths, all the way up
to Hostikka Cave.

Osuudet
Koko reitin pituus on noin 55 km,
nousua reitillä on 827 m ja laskua 802 m.

Parts of route
The total length of the route is approximately 55 km,
of which 827 m is ascent and 802 m descent.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KUVA VIROLAHDEN KUNTA

Majaniemi – Harju 7,5 km
Harju – Bunkkerimuseo 8,7 km
Bunkkerimuseo – Pyyhinlampi 12,3 km
Pyyhinlampi – Salpalinja-museo 7,8 km
Salpalinja-museo – Muhikko 5,7 km
Muhikko – Hostikan luola 12,9 km

Salpapolun opaste / A Salpapolku signpost

Majaniemi – Harju 7.5 km
Harju – Bunker Museum 8.7 km
Bunker Museum – Pyyhinlampi 12.3 km
Pyyhinlampi – Salpalinja Museum 7.8 km
Salpalinja Museum – Muhikko 5.7 km
Muhikko – Hostikka Cave 12.9 km

Sihkarinkallion laavu Myllylammen rannalla / The Sihkarinkallio lean-to at Myllylampi beach

SALPAPOLUN LUONTO

THE NATURE OF SALPAPOLKU

Salpapolku kulkee Virolahdelta meren rannalta hyvin
vaihtelevien ja monimuotoisten metsien ja maalaismaisemien halki aina Hostikan luolalle saakka. Matkan varrella mäntykankaat vuorottelevat silokallioiden, kirkkaiden lampien, soiden ja jokien täyttämien
laaksojen kanssa.

The Salpapolku trail runs from the seaside at
Virolahti, through varied and diverse forest and
country landscapes, all the way to Hostikka Cave.
Pine heaths alternate with smooth rocks, clear ponds,
swamps and valleys filled by rivers.

ARKTIKA – ARKTISTEN LINTUJEN MUUTTO

ARCTICA – THE MIGRATION OF ARCTIC BIRDS

Suomenlahtea pitkin matkaa toukokuussa miljoonia vesilintuja ja satoja tuhansia hanhia kohti arktisia pesimäalueitaan. Muutto on näyttävin Suomessa
havaittavista lintumaailman tapahtumista. Lisätiedot

In May, millions of water birds and hundreds of
thousands of geese travel along the Gulf of Finland
towards their Arctic nesting areas. The migration is
the most impressive of the local events in the avian
world. More information

SALPALINJA

SALPALINJA

Salpalinja on massiivinen puolustuslinja, joka rakennettiin vuosina 1940 – 1941 ja 1944 Suomen itärajan puolustamiseksi. Salpalinjan kestävyyttä ei testattu taisteluin, mutta vahva puolustusasema vaikutti
olemassaolollaan aselevon syntymiseen 1944 ja näin
Suomen säilymiseen itsenäisenä. Salpalinja kuuluu
vahvimpiin toisen maailmasodan aikana rakennettuihin puolustusasemiin.

Salpalinja is a massive line of defence built in 1940
– 1941 and 1944 to protect Finland’s eastern border.
The Salpalinja line was never tested in battle, but the
existence of the strong defensive position contributed
to the armistice of 1944 and helped to preserve
Finland’s independence. Salpalinja is among the
strongest defensive positions built anywhere during
World War II.

VARUSTAUDU OIKEIN

MAKE THE RIGHT PREPARATIONS

Ota mukaan hyvät eväät ja riittävästi juomista.

Bring along a good packed lunch and enough to
drink.

Oikeanlainen vaatetus tekee vaelluksesta miellyttävän. Kerrospukeutuminen auttaa pysymään lämpimänä ja kuivana ja siten tekemään retkestä miellyttävämmän. Aluskerros siirtää kosteuden pois iholta ja pitää ihoa vasten olevan vaatteen kuivana. Välikerros pitää kehon lämpimänä, ottaa vastaan alimman kerroksen siirtämän kosteuden sekä siirtää sitä
edelleen ulospäin. Molemmissa kerroksissa on syytä
välttää hitaasti kuivuvia materiaaleja, kuten puuvillaa, joka imee itseensä runsaasti kosteutta ja on vaikea kuivata. Kuorikerros eli uloin kerros suojaa tuulta ja kosteutta vastaan ja siirtää ihan pinnalta haihtunutta kosteutta kuoren ulkopuolelle.
Tärkeää on myös valita oikeanlaiset sukat. Päähine
on hyvä olla, se suojaa helteeltä, sateelta ja hyttysiltä.
Vaelluskenkien pitää olla käytetyt, älä koskaan lähde
pitkälle matkalle uusilla kengillä.

Pyyhinlampi / bond

The right kind of clothing makes hiking more pleasurable. Layered clothing will keep you warm and dry
and make the hike more enjoyable. The bottom layer
moves moisture away from the skin and helps to keep
dry the clothing that touches the skin. The intermediate layer keeps the body warm, absorbs the moisture transferred by the bottom layer and moves it
outwards. In both layers, it is advisable to avoid
materials that are slow to dry – such as cotton, which
absorbs a lot of moisture and is hard to dry. The top
layer protects you against wind and moisture and
transfers the moisture coming from the skin outside
the clothing.
Choosing the right kind of socks is also important.
Headgear will help you protect against heat, rain and
mosquitoes. Your hiking shoes must have been broken in. Never go on a long hike in brand new shoes.

KUVA MIKA HONKALINNA

Miehikkälän Salpalinja-museo / The Salpalinja Museum in Miehikkälä

BUNKKERIMUSEO

BUNKER MUSEUM

Sotahistoriallinen Bunkkerimuseo on sota-ajan mallia mukailevassa puurakennuksessa. Ulkomuseoalue
koostuu linnoituskohteista.

Dedicated to military history, the Bunker Museum is
located in a wooden building modelled on wartime
architecture. The outdoor area of the museum consists of fortifications.

SALPALINJA-MUSEO

SALPALINJA MUSEUM
The museum presents the history of building the Salpalinja. The large area of the museum was originally built as a defensive base. The museum includes a
basic exhibition, and in the outdoor area there are
guided tours around the fortifications.

KUVA MIKA HONKALINNA

Museo esittelee Salpalinjan rakennushistoriaa. Laaja museoalue on rakennettu alun perin puolustuskeskukseksi. Museossa on perusnäyttely ja ulkomuseoalueella on opastettuja linnoitusreittejä.

Virolahden Bunkkerimuseo / The Bunker Museum in Virolahti

MAJOITUS JA ERÄKÄMPÄT,
VARATTAVAT SAUNAT,
RAVINTOLAT JA KAHVILAT

6

Harjun Oppimiskeskus
huonemajoitus, tilaussauna /
Accommodation in rooms, sauna
Katariinankuja 19, 49980 Ravijoki
Puh. +358 5 229 5500
www.harjunopk.fi

12

Bunkkerimuseo / Bunkermuseum
Vaalimaantie 1318, 49960 Ala-Pihlaja
Puh. +358 40 710 7340
Kahvila, ravintola, terassi, suihku, inva wc,
tulentekopaikka

26

Tilaussauna Motti / Rental sauna Motti
Salpalinja-museo, Miehikkälä
Puh. +358 50 543 8036

26

Kahvila Etuvartio / Cafe Etuvartio
Salpalinja-museo, Miehikkälä
Puh. +358 50 543 8036

26

Salpalinja-museo / Salpalinja museum
Säästöpirtintie 70, 49700 Miehikkälä
Puh. +358 44 383 5091

Jermulan laavu / The Jermula lean-to

Muhikon eräkämppä / Muhikko reservable hut

23
32

Jermulan ja Muhikon eräkämpät
/ Jermula and Muhikko rental huts
Puh. +358 40 744 7961
Lokinpesä vuokramökki / rental hut
Puh. +358 400 252 111
katriina.kyto@lokinpesa.fi
Ravijoen paloaseman taukopaikan sauna /
Ravijoki fire department’s sauna
Puh. +358 400 882 060

Panssari esteet / Anti-tank fortifications

Peltolan majoitustilat /
farm accommodation
Kuivalantie 623, 49760 Suur-Miehikkälä,
Puh. +358 40 526 9338
www.peltolanmajoitus.fi
Kyläsepän Maja vuokramökki/ rental hut
Muurikkalantie 8, 49700 Miehikkälä
Puh. +358 44 344 7449
www.kylasepanmaja.fi

Outdoors Finland
Melo, pyöräile ja vaella
– www.outdoorsfinland.fi apunasi

Canoe, cycle and hike – with the help
of www.outdoorsfinland.com

Viralliselta Outdoorsfinland-retkeilysivustolta löydät Etelä-Suomen parhaat pyöräily-, vaellus- ja
melontareitit sekä matkailupalvelut. Outdoors Finland -retkeilysivusto on tarkoitettu kaikille, jotka
hakevat uutta tapaa viettää rentouttava ja virkistävä retkeily- ja ulkoilupäivä tai vaikkapa kokonainen
retkeilyloma Suomessa.

On the official Outdoorsfinland web site you will find
the best cycling, hiking and canoeing routes and tourist services in Southern Finland. The Outdoors Finland site is intended for all those who want to find a
new way of spending a relaxing and refreshing day
out or an entire hiking holiday in Finland.

Facebook
Outdoors Finlandin Facebook –sivuilla voit seurata ajankohtaista tietoa reiteistä ja jakaa kokemuksia kanssamatkaajien ja OF:n kanssa.

Facebook
On the Facebook page of Outdoors Finland, you can receive current information
on the trails and share your experiences
with OF and other travellers.

Mobiilisovellus
Seuraa reittiä älylaitteeltasi – Lataa mobiilisovellus
Outdoors Finland App Storesta ja Google Playsta!

Mobile application
Follow the trail on your smart mobile
device – download the Outdoors Finland
application from the App Store or from
Google Play!

Kartat
Outdoorsfinland.fi-sivustolta löydät myös kattavat tiedot painetuista kartoista ja reittien jäljen
GPS-laitteeseesi. Sivustolla voit myös tarkastella
reittejä ja reittien kohteita Google Mapsissa.

Maps
On the Outdoorsfinland.fi site you can
also find comprehensive information on
printed maps and track the trails on your
GPS device. Through the site you can also
view the trails and the destinations on Google Maps.

Outdoors Finlandin karttakokoelma

The map collection of Outdoors Finland

●● Pyhtäänhaaran retkimelontareitti,
Kymijoki
●● Lohjanjärven pyöräily
●● Mustijoen pyöräily- ja melontareitti
●● Porvoo – Helsinki merimelonta
●● Salpapolku vaellusreitti,
Virolahti – Miehikkälä – Lappeenranta
●● Tainionvirran melontareitti
●● Vesijärven kierros pyöräilyreitti
●● Saimaan kierros -pyöräilykartat

●●
●●
●●
●●
●●

Pyhtäänhaara canoeing trail, Kymijoki
Lohjanjärvi cycling trail
Mustijoki cycling and canoeing trail
Porvoo – Helsinki sea canoeing
Salpapolku hiking trail,
Virolahti – Miehikkälä – Lappeenranta
●● Tainionvirta canoeing trail
●● Vesijärvi cycle tour
●● Saimaa tour cycling maps

KUVA MIKA HONKALINNA
KUVA MIKA HONKALINNA

Konekivääri-, panssarintorjuntatykki- ja 20 miehen majoituskorsu / Dugout for a machine-gun nest and antiaircraft gun and for accommodating 20 men

Härkämäen korsun sisäänkäynti /
Entrance of the Härkämäki dugout

Betonilla vahvistettua taistelu- ja yhteyshautaa
Salpapolun varrella / Trench fortified with concrete
along the Salpapolku

Harju – Bunkkerimuseo

N60 29.304 E27 33.818 –- N60 32.086 E27 33.136

N60 32.086 E27 33.136 – N60 34.381 E27 35.653

8

1

Majaniemi, aloituspiste

2

20 miehen majoituskorsu,
konekivääripesäke

7
6

Parkkipaikka, tulentekopaikka, invakäymälä,
eräkämppä
Majaniemi: starting point, parking, campfire
spot, accessible toilet, wilderness hut

Dugout for 20 men, machine-gun nest

5

3

Konekivääripesäke, tähystyskupu

4

Panssarintorjuntatykki, konekiväärikupu
ja 20 miehen majoituskorsu

Machine-gun nest, lookout base

Anti-tank gun, machine-gun base
and dugout for 20 men

5

6

7,5 km

4

3

2
1

0

1 km

Ravijoen paloasema
2 × 40 miehen majoitusluola,
tulentekopaikka, käymälä
Ravijoki Fire Station, cave accommodating 2 ×
40 men, campfire spot, toilet

Harjun oppimiskeskus
+358 5 229 5500
Harju Learning Centre

7

Pääkaupunginkallio, Harjun estekivilouhos

8

Vahtivuori, Laavu, käymälä

Pääkaupunginkallio, Harju rock quarry
Vahtivuori, Lean-to, toilet

Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 1/2014 aineistoa

1

Majaniemi – Harju

2

Bunkkerimuseo – Pyyhinlampi

9

Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 1/2014 aineistoa

N60 34.381 E27 35.653 – N60 38.799 E27 36.413

Panssarintorjuntatykki, konekivääri
ja 40 miehen majoituskorsu
Anti-tank gun, machine gun and dugout for
40 men

10

Konekivääripesäke, 20 miehen
majoituskorsu
Machine-gun nest, dugout for 20 men

11

Matsun laavu
13

30 miehen majoituskorsu, laavu, käymälä
Matsu lean-to, dugout for 30 men, lean-to,
toilet

12

Virolahden Bunkkerimuseo

kahvila- ja ravintolapalvelut, tulentekopaikka,
invakäymälä +358 40 710 7340
Virolahti Bunker Museum, restaurant and café
services, campfire site, accessible toilet

13

14

Panssarintorjuntatykki,
konekivääripesäke
ja 20 miehen majoituskorsu /
Anti-tank gun, machine-gun nest and
dugout for 20 men
Säkäjärven seurantalo
Tulentekopaikka, käymälä
Säkäjärvi hall, campfire site, toilet

12

11

10

9

8,7 km

N60 38.799 E27 36.413 – N60 41.048 E27 40.282

25

7,8 km
21 20
23

22

24

19

18

15

Soikonvuoren luola

16

40 miehen majoituskorsu /
Dugout for 40 men

17

17

16

15

2 konekiväärin ja 80 miehen majoitusluola
Soikonvuori Cave, accommodating 80 men
and 2 machine guns

Pyyhinlampi

Tulentekopaikka, uimaranta, käymälä
Pyyhinlampi: campfire site, swimming spot, toilet

18

Vuolteenkoski

19

Panssarikivieste

20

Konekivääri- ja 20 miehen majoituskorsu

21

40 miehen majoituskorsu

22

Parkkipaikka Jermula /
Parking, Jermula

23

Jermula laavu

24

Estekivilouhos / Rock quarry

40 miehen majoituskorsu
Vuolteenkoski: dugout for 40 men
Anti-tank obstacle made of quarried rock
Dugout for machine-gun nest and for
accommodating 20 men
2 konekiväärikupua
Dugout for 40 men, 2 machine-gun bases

käymälä, kaivo, uimapaikka, varattava tupa
ja 20 henkilön kota
Jermula: lean-to, toilet, water well, swimming
spot, reservable hut and ‘kota’ hut for 20 persons

14

12,3 km

Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 1/2014 aineistoa

3

Pyyhinlampi – Salpalinja-museo

N60 41.048 E27 40.282 – N60 43.047 E27 40.905

25
26

Muhikko – Hostikan luola

N60 43.047 E27 40.905 – N60 46.615 E27 47.488

Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 1/2014 aineistoa

4

Salpalinja-museo – Muhikko

Pallokorsu / Dugout in ball form
Miehikkälän Salpalinja-museo

tulentekopaikka, invakäymälä, vesipiste,
kahvila, tel +358 (0)40 744 7961
Miehikkälä: Salpalinja Museum, campfire
site, accessible toilet, water point, café

27

Parakkikylä

28

Parkkipaikka Sihkarinkallio, Myllylampi /
Parking, Sihkarinkallio, Myllylampi

29

Sihkarinkallio, Myllylampi laavu

33

30 miehen tulenjohto- ja majoituskorsu /
Barrack village, dugout for fire control and
for accommodating 30 men

32

20 henkilön kota, näkötorni, vesipiste

31

Sihkarinkallio, Myllylampi: lean-to, ‘kota’ hut
for 20 persons, observation tower, water
point

30

Härkämäki tulentekopaikka
Käymälä, 80 miehen majoitustunneli,
panssarintorjuntatykin suoja ja
konekivääripesäke
Härkämäki: campfire site, toilet, tunnel for
accommodating 80 men, protection for antitank gun and machine-gun nest

31

40 miehen majoituskorsu /
Dugout for 40 men

32

Muhikko

5,7 km

tulenteko- ja uimapaikka, käymälä,
varaussauna ja erätupa
Muhikko: campfire site, swimming point,
toilet, reservable sauna and wilderness
cottage

33

30

Kivimäen louhos /
Kivimäki rock quarry
27
28
26

25

21 20

22

23

29

N60 43.047 E27 40.905 – N60 46.615 E27 47.488

37

36

35

12,9 km

34

34

Takamaa laavu, käymälä
Takamaa: lean-to, toilet

35

Syvä-Valkjärvi

36

Sotavankien hautausmaat
Prisoner-of-war cemeteries

37

Päätepiste Hostikan luola
Parkkipaikka, käymälä, 18 miehen majoituskorsu, konekivääripesäke
Ending point at Hostikka Cave: parking,
toilet, dugout for 18 men, machine-gun
nest

Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 1/2014 aineistoa
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Seuraa reittiä älylaitteeltasi
– Lataa mobiilisovellus
Outdoors Finland
App Storesta ja Google Playsta!

Muhikko – Hostikan luola

5

Karttasivut/ Map pages 1 – 5

Tutustu myös muihin
reittioppaisiimme!
Check out our
other route guides!

3
2
1

2

3
4

Etäisyydet / Destinations
Helsinki – Majaniemi,
1 Virolahti 174 km
Helsinki – Hostikka,
1 Lappeenranta 201 km
Lahti – Majaniemi,
2 Virolahti 145 km
Lahti – Hostikka,
2 Lappeenranta 141 km
Lappeenranta –
3 Hostikka, 48 km
Lappeenranta –
3 Majaniemi, Virolahti 91 km
Kotka – Majaniemi,
4 Virolahti 55 km
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