Vaellusreitti

GPS-koordinaatit (WGS84):
lähtöpiste/päätepiste
N63 22.254 E23 05.456

Ilveskivi Pedersöre
POHJANMAA

Lokakuu 2014

Ilveskivi 1,7 km meno-paluu
Reitti kulkee nuoren sekametsäalueen läpi
kohti Ilveskiven mäntyvaltaisia kallio- ja
kangasmaastoja. 16 m korkea Ilveskivi on
Suomen suurimpia siirtolohkareita. Se on
saanut nimensä ilveksistä, joita on elänyt
lähiympäristön kivisessä maastossa vielä
1900-luvun alussa. Ilveskiven huipulle
pääsee portaita pitkin, joten hyväkuntoinen
kulkija voi käydä kurkistamassa, miltä
ympäröivä maisema näyttää ylhäältä
katsottuna. Ilveskiven juurella on mukava
evästaukopaikka tulentekomahdollisuuksineen.

Vaativuus: Keskivaativa
Soveltuvuus: Reitti sopii lapsiperheille, mutta
ei ole esteetön
Kesto: noin 1 h

Reittimerkinnät: Opastus reitin varrella on
hoidettu viitoituksin ja punaisin reittimerkinnöin

Reitin alkuun
Lostenintien päätepisteessä oleva parkkipaikka
Lostensvägen 210
68970 Överpurmo (Pedersöre)

3 faktaa




Siltoja, pitkoksia, kivikkoista
polkua
Kiipeämismahdollisuus Ilveskivelle
Mukava eväidensyöntipaikka
katoksen alla

Reittikuvaus
Reitti kulkee nuoren sekametsäalueen läpi kohti
Ilveskiven mäntyvaltaisia kallio- ja
kangasmaastoja. 16 m korkea Ilveskivi on
Suomen suurimpia siirtolohkareita. Kivi on
tarjonnut suojaa sekä eläimille että ihmisille.
Sortovuosina ihmiset hakivat suojaa kiven alla
olevista luolista ja halkeamista. Ilveskiven
huipulle pääsee portaita pitkin.

Vaativuus

Palvelut matkailijalle

Ilveskivelle kuljetaan pääosin kivikkoista ja
juurakkoista metsäpolkua pitkin. Pitkospuita ja
pientä siltaa pitkin pääsee kosteiden
maastokohtien yli. Reitillä on vain vähän
korkeusvaihtelua ja vain pari hieman jyrkempää
polkukohtaa, jotka saa kuitenkin kuljettua
turvallisesti hitaasti etenemällä. Selkeä viitoitus
ja merkinnät helpottavat kulkemista.

Lähiseudun palvelut

Hyvä tietää
Reitin pituus yhteen suuntaan on 850 m ja
menopaluu 1,7 km.
Vaelluskengät ovat hyvä valinta, mutta
lenkkikengilläkin pärjää.
Ilveskiveltä on yhteydet Saukonreittiin sekä
Leipätien reittiin.

Reitin varustus
Parkkipaikka, käymälä, levähdyspaikat reitin
lähtöpisteessä, puuvaja, levähdyspaikka ja
katettu nuotiopaikka Ilveskiven luona.

Ejdekulla (majoitus)
Ejdevägen 171
68940 Lillby
Puh. +358 50 345 2563
Uffes mat och café (ruokailupalvelut)
Purmovägen 471
68930 Purmo
Puh. +358 6 727 2255

Matkailuneuvonta
PIETARSAAREN MATKAILUTOIMISTO
Raatihuone
Kauppatori 1
68600 Pietarsaari
Puh. +358 6 723 1796
tourism@pietarsaari.fi
7 SILLAN SAARISTO r.y.
Pohjois Luototie 30
68570 Luoto
Puh. +358 44 541 2404, +358 6 785 7233
7siltaa@multi.fi
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