Juustopolku, Heinola-Vuolenkoski, 17,2 km
KymiVuoksi latualueen yhteinen retki Juustopolulle

Juustopolku kutsuu kävelijöitä
Syyskuun odotettu Juustopolku reippaillaan jälleen Heinola-Vuolenkoski välillä. Sunnuntaina 28.9.
Heinolasta saapuvat bussit tiputtavat sikäläiset patikoijat Vuolenkosken urheilukentälle.
Urheilukentällä linja-autojen nokat starttaavat kohti Heinolaa klo 9.30. Oman auton voi siten jättää
huolettomasti urheilukentälle, hypätä bussiin ja lähteä tallustamaan tätä lumoavaa perinnereittiä
Heinolasta Vuolenkoskelle.
Tänäkin vuonna n. 17 kilometrin kävelymatkan evästyksen turvaavat kaksi huoltopistettä,
Vuolenkosken kyläyhdistyksen ja Heinolan Ladun järjestämät pisteet. Mukaan tarvitset siis vain
hiukan killinkejä kahvin, mehun ja muiden särpimien lunastamiseksi.
Juustopolku on mukavan letkeä reittikartta, jossa korkeuskäyriä ja vaihtelevaa maastoa ihanine
sammalmättäineen riittää. Hyvin opastettu ja merkitty reitti on helppo kulkea aivan omassa tahdissa,
huoltopisteet ovat paikalla viimeistenkin kävelijöiden saavuttua paikalle.
Lähdethän Sinäkin mukaan?
Reitistä voit kurkata lisää infoa seuraavan linkin kautta:
Juustopolku → http://www.outdoorsfinland.fi/reitti/juustopolku/

Reittikuvaus
Juustopolku alkaa Heinolasta Jyrängön kaupunginosasta Konniveden rannalta. Vaellusreitti sukeltaa
alkumatkasta kuusimetsikön sadunomaiseen tunnelmaan. Polku on paikoin leveä ja sitä on helppo
seurata. Ennen Korvenlammen laavua se ylittää metsäautotien muutaman kerran. Noin kilometri
laavun jälkeen reitti kulkee hetken sähkölinjojen alla ja pian niiden jälkeen pätkän metsäautotietä
pitkin. Maasto vaihtelee ja matkan varrella näkyy ihmisen jättämät jäljet, hakkuuaukeat ja
metsäautotiet. Polku sukeltaa takaisin kuusimetsän siimekseen ja välillä maisema vaihtuu jäkälän
peittämiin kallioihin, lehtoihin ja kanervikkoihin. Toisen laavun jälkeen polku alkaa pikkuhiljaa
laskea alaspäin. Loppumatkasta metsän puiden lomasta vilahtaa asutusta ja lopulta polku vaihtuu
ruohon peittämäksi metsäautotieksi, jota pitkin viimeiset kilometrit kävellään. Reitti päättyy
Vuolenkosken kylälle. Vuolenkosken urheilukentällä on myös laavu sekä ulkowc.
Matkan varrella on kaksi laavua, kauniilla näköalapaikalla sijaitseva Korvenlammen laavu ja
metsän siimeksessä sijaitseva Kupparinkiven jälkeen tuleva laavu. Korvenlammen laavulle on
reitiltä matkaa noin 300 m. Lähtöpaikalta laavulle on matkaa noin 3,8 km. Kupparinkiven laavulle
tulee lähtöpaikasta matkaa noin 9 km ja se sijaitsee aivan reitin varrella. Lisäksi reitin varrella on
nuotiopaikkoja. Polun varrella on paljon hyviä marjastus- ja sienestyspaikkoja.

Matka-aika taulu, kustannukset
Pysähdyspaikka
Imatra, Keskusliikenne asema
Lappeenranta, Teknopolis pysäkki
Kouvola
Kouvola, josta otetaan kyytiin Kotkan Haminan suunnan tulijat
Kauppakeskus Veturin kautta Voikkaa kautta
Jaala
Vuolenkoski

Aika
06:45
07:15
08:30
------09:00
09:15

Hinta
20,00 €
20,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Takaisin päinvastaisessa kulkusuunnassa lähtijöistä riippuen.
Retken hinnassa on huomioitu kimppakyyti ja yhdyskuljetukset keskitetylle linja-auto reitille ja
sopeutettu hinta pitkä ja lyhyt matkalaisille.
Tehkää kimppakyytejä yhdistyksissänne ja tulkaa mukaan ikimuistoiselle retkelle Juustopolulle
Heinola-Vuolenkoski reitillä.
Ilmoittautumiset linja-auto kyytiin Henrille. Viimeistään 12.9.2015 Alutapaamisessa.
Henri Kekkonen
Kymi-Vuoksi Latualueen
yhdyshenkilö
( 040 8405493 )
kymivuoksi.latualue@gmail.com

