
Valkmusan luontopolku, vaellusreitti, 
2,4 km

faktaa
Valkmusan suuri suoaukea
Lintutorni suon keskellä
Lähes koko polku kulkee pitkospuilla

Reittikuvaus
Polku kulkee suomaastossa. Heti 250 metriä reitin alusta suuri 
suoaukea ympäröi pitkospuita. 850 metrin päässä olevalta 
lintutornilta voi nähdä monia eri lintulajeja, esimerkiksi ka-
lasääksen pesimäpuuhissa. Reitin varrella kasvaa esimerkiksi 
suolle ominaisia lakkoja ja myös suomalaisia lihansyöjäkas-
veja kihokkeja. Valkmusassa lintujen bongaamiseen ja suo-
luontoon voidaan tutustua koko perheen voimin. Lintutornin 
juurella tai matkan varren pitkospuiden levennyksillä voidaan 
pitää taukoa. 

Hyvä tietää
Reitillä pärjää tavallisilla lenkkikengillä, koska suolla kulje-
taan kokonaan pitkospuiden päällä. Vanhoja paikoin heikossa 
kunnossa olevia pitkospuita korjataan (2013). Kesällä suolla 
voi olla todella kuuma, kun taas puolestaan viileämmällä sääl-
lä tuuli voi yltyä navakaksikin. 

vaativuus 
Koko reitti kulkee pääosin leveillä pitkospuilla ja korkeusvaih-
teluita ei ole lähes ollenkaan. Paikoin on hieman kevyesti juu-
rakkoista polkua. Lintutornin juurella ja pitkospuiden varrella 
on myös levähdyspaikkoja. Reitin alussa on infotaulu reitistä. 
Opastus toimii viitoituksilla ja kulkureitti pitkospuilla on to-
della selkeä. 1,3 km reitin alusta lähtee polku kahteen suuntaan 
ja vasemmalle jatkuvalle luontopolulle ei ole viitoitusta.

Reitin alkuun
Valkmusan luontopolun pysäköintipaikka
Vastilantie 886
49220 Pyhtää

3 Valkmusan luontopolusta suurin osa kulkee pitkos-
puiden päällä suurella suoalueella Valkmusan kan-
sallispuistossa. Suon keskivaiheilla on lintutorni, jolta 
voi tarkkailla suon lintujen elämää, kuten sääksen 
pesintää. Luontopolku on suoluontonsa ansiosta hyvin 
erilainen, kuin muut Etelä-Suomen polut.

Pyhtää

Kesto:
Noin 2 tuntia

Vaativuus:
Helppo

Soveltuvuus:
Reitti soveltuu lapsiperheillekin, mutta ei ole 
esteetön.

Reittimerkinnät:
Infotaulu reitin alussa, jossa on reitin kartta. 
Opastus reitin varrella on hoidettu selkeästi viitoi-
tuksin. 

GPs-kooRdinaatit: 
läHtöPiste n60 34.316 e26 42.305

kyMenlaakso

7

Ikonografia - vaellus

Outdoors Finland

KARTATVALMISREITTIREITIT

PALVELUT KEST O PITUUS VAATI VUUS VAATI VUUS VAATI VUUS

ARTI KK ELIT

7

Ikonografia - vaellus

Outdoors Finland

KARTATVALMISREITTIREITIT

PALVELUT KEST O PITUUS VAATI VUUS VAATI VUUS VAATI VUUS

ARTI KK ELIT

7

Ikonografia - vaellus

Outdoors Finland

KARTATVALMISREITTIREITIT

PALVELUT KEST O PITUUS VAATI VUUS VAATI VUUS VAATI VUUS

ARTI KK ELIT



› Etelä-Suomen parhaat retkeilyreitit, kansallinen www.outdoorsfinland.fi -ulkoilusivusto.
 outdoorsfinland.fi/valkmusan-luontopolku

› Tätä materiaalia saa käyttää vapaasti, kunhan muistaa aina mainita alkuperäissivuston  
www.outdoorsfinland.fi/valkmusan-luontopolku

Valkmusan kansallispuiston PDF-esite 
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/valkmusafin.pdf 

OutdoorsFinland-mobiiliopas 
vaellusreitin varrelle. 
Löytyy App Storesta 
ja Google Playsta. lataa 

MobiilioPas

Visit Kotka www.visitkotka.fi/fi/majoitus 

Copyright Garmin, sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 2/2013 aineistoa

Kaakko135 portaali www.kaakko135.fi 

Kotkan matkailutoimisto
Keskuskatu 6, 48100 Kotka  puh. +358 5 234 4424
matkailu@kotka.fi
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