kohteita
reiti lla
3.
1. Jalok ivikyla / lahto
2. Kou lukeskus
ja ki rjasto
3. Nuorisotalo
4. Vi lajo ensi lta

Ylämaan kivi- ja luontopolku

5. Laavu
6. Uimapaikka
7. Grilli katos ja wc
8. Pitkospuut

Ylämaan kivi- ja luontoreitti sijaitsee aivan kunnan taajamassa. Lähtöpaikkoina ovat Ylämaan Jalokivikylä ja Nuorisotalo Pulsantien varressa.
Reitin pituus on 9 km ja oikaistu lenkki 5 km. Reitti kiertelee metsässä
polunpohjia ja metsäautoteitä myöten hyvin vaihtelevassa maastossa.
Polut ovat helppokulkuisia ja reitillä on myös pururata.

4.

9. Kivipolku

9.
POLKU 9 km

Ylämaa on entistä Säkkijärven pitäjää. Ylämaata kutsuttiinkin ennen
Säkkijärven Ylämaaksi.Vuonna 1929 Ylämaa itsenäistyi omaksi kunnaksi.
Kunnan rajoittuu talvisodan rajaan idässä eli Venäjän vastaiseen rajaan,
jota on noin 24 km, etelässä Miehikkälään, lännessä Luumäkeen ja
pohjoisessa Lappeenrantaan.

lyhyempi reitti
5.

Luonto

1 km

Maisemakuvalle on ominaista kallioisten mäkien ja lukuisten pikkujärvien
luonnehtimat kankaremaat. Havumetsäisten harjanteiden lisäksi reitin
varrella on soita, jokia, järviä ja peltoja.

Kivipolku

• Suursuon pitkos Vaalimaantien vieressä
• Vilajoen Saareskoski
• Lohonjärvi kuntopolun tuntumassa
• Sodanajan it-tykkejä koulukeskuksen risteyksen lähettyvillä
• Laavu reitin varrella, pääsee myös autolla
• Grillikatos ja wc metsästysmajan pihapiirissä reitin eteläisessä osassa

500 m

Ylämaa kuuluu kokonaisuudessaan Viipurin rapakivialueeseen ja kansallisen jalokivemme spektroliitin esiintymäalueeseen. Jalokivikylän läheisyydessä olevalla kivipolkuosuudella voi tutustua luonnossa esiintyviin
kiviin ja mineraaleihin. Kivipolun osuutta täydennetään jatkuvasti.

Nähtävyydet ja levähdyspaikat polun varrella

2.

7.
6.

8.

1.

Jokamiehenoikeudet Suomen luonnossa

• Jalokivimuseo Jalokivikylässä
• Pätärin talomuseo Ylijärvellä (pääsee myös reitiltä suoraan,
matkaa 3 km laavulta Ylijärvelle), matkaa kirkolta 8 km.
• Lintutorni Väkevälässä, matkaa kirkolta 20 km
• Salpalinja ja bunkkerit Ihakselassa, matkaa kirkolta 15 km

Saat:
• Liikkua jalan tai hiihtäen luonnossa.
• Oleskella tilapäisesti riittävän etäällä asumuksista.
• Poimia luonnonmarjoja ja sieniä.
• Onkia ja pilkkiä.
• Kulkea, uida ja peseytyä rannalla sekä kulkea jäällä.

Ruokailu- ja kahvittelupaikat

Et saa:
• Aiheuttaa häiriötä tai haittaa asukkaille tai toisille retkeilijöille.
• Häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia tai muita eläimiä.
• Kaataa vai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta
puuta, varpuja tai sammalta.
• Tehdä avotulta toisen maalle.
• Roskata ympäristöä.
• Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa.

• Rajamaja Hujakkalassa, matkaa kirkolta 11 km
• Korupirtti kirkolla
• Palvelukeskuksen ravintola kirkolla
Tarkemmat tiedot kunnan infopisteestä puh. 05-613400

Lähde: Jokamiehenoikeudet, Ympäristöministeriö.

Etelä-Karjalan retkeilyreittiprojekti 2004
Lisätietoja Etelä-Karjalan matkailupalveluista
• Etelä-Karjalan maakuntaportaali, www.ekarjala.fi
• Lappeenrannan Seudun Elinkeino ja Matkailu Oy, Puh. (05) 667 788
• Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Puh. 020 495 2500
• Ylämaan kunta, Puh. (05) 613 400, www.ylamaa.fi
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