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Lostenen 1,7 km tur-och-retur
En slingrig, stenig stig leder vandraren till
den klippiga terrängen vid Lostenen.
Lostenen som är 16 m hög är ett av Finlands
största flyttblock. Lostenen har fått sitt
namn efter de lodjur som huserade i den
steniga terrängen i början av 1900-talet.
Stenen har erbjudit skydd åt både människor
och djur. Under förtrycksåren sökte folk
skydd i grottor och skrevor under stenen.
Längs stigen finns även kortare broar och
spångar. Via trappor kommer vandraren
enkelt upp på Lostenen. Den trevliga
rastplatsen inbjuder till en stunds vila eller
en matpaus.

Klassificering av vandringsleder: Normal
Lämplighet: rutten är lämplig för barnfamiljer,
men inte helt handikappanpassad.
Längd: ca 1 timme
Ruttmarkeringar: Stigen är utmärkt med
skyltar och röda markeringar.

3 fakta




Broar, spångar, stenig stig
Klättringsmöjlighet upp på
Lostenen
Trevlig rastplats med tak

Ruttens startpunkt
Parkeringsplatsen vid Lostensvägen
Lostensvägen 210
68970 Överpurmo (PEDERSÖRE)

Ruttbeskrivning
Leden går genom blandskog på vägen till den
tallskogsdominerade klipp- och hedterrängen vid
Lostenen. Den 16 m höga Lostenen är ett av
Finlands största flyttblock. Upp på Lostenen
kommer man via en trappa. Därifrån kan den
som vill studera hur det omgivande landskapet
ser ut från ovan. Vid foten av Lostenen finns en
trevlig rastplats med eldstad.

Svårighetsgrad

Service för besökare

Skogsstigen till Lostenen går genom stenig
terräng med slingrande rötter. Tack vare spångar
och en liten bro klarar man sig torrskodd över de
fuktigaste partierna. Höjdvariationerna längs
rutten är små. Det finns bara ett par
svårframkomliga passager som kan tryggt
passeras bara man går sakta och lugnt. Tydliga
skyltar och markeringar gör det lätt att hitta.

I närområdet

Bra att veta
Rutten går delvis i rätt stenig terräng med
slingrande rötter. Vandringskängor är ett bra val,
men det går också bra med träningsskor.
Stigen är 850 m lång och fram och tillbaks blir
vandringen 1,7 km.
Från Lostenen når man både Utterleden och
Brödleden.

Utrustning längs leden
Rastplats och två torrtoaletter vid startpunkten,
rastplats, vedbod och eldstad vid stigen.

Ejdekulla (logi)
Ejdevägen 171
68940 Lillby
 +358 50 345 2563
Uffes mat och café
Purmovägen 471
68930 Purmo
 +358 6 727 2255
Turistinformation
Jakobstads Turistbyrå
Stadshuset
Salutorget 1
68600 Jakobstad
 + 358 6 723 1796
tourism (at) jakobstad.fi
7 Broars Skärgård r.f.
Norra Larsmovägen 30
68570 Larsmo
 + 358 44 541 2404, + 358 6 785 7233
7broar (at) multi.fi
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