Korpudden
RASEBORG

Från Korpuddens storslagna berg
öppnar sig en vacker vy över Lojosjön.
Den varierande terrängen med berg,
hassellundar och grandungar erbjuder
alltid något nytt att se.

Korpudden som ligger vid Lojo sjö är ett trevligt besöks
mål för en dagsutflykt. Om man följer leden genom
området får man sicksacka fram mellan ståtliga stup
och njuta av fantastiska vyer över sjön. De fridfulla rast
platserna vid sjöstranden erbjuder en motvikt till den
spännande leden.
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Områdets areal 28 hektar
Adress Hållsnäsvägen 519, 10360 Raseborg
Service infotavla, parkeringsplats, eldplats, kokskjul, toalett
Så här hittar man fram Vik vid Svartå av från HangöHyvingevägen (nr 25) mot nordväst till väg nr 186 mot
Salo. Vik efter ett par kilometer till höger, till Hållsnäs
vägen, som går förbi Svartå bruk och slott. Från Piispala
vägens och Hållsnäsvägens korsning är det en dryg
kilometer till början av Korpuddens skogsväg.

Korpuddens ståtliga berg hör till Nylands mest
betydelsefulla bergsområden landskaps- och
naturskyddsmässigt. De inre delarnas lummiga
mosspartier, granskog och hassellundar ger
områdets natur en stor mångfald och Korpudden
är i stor utsträckning naturskyddsområde.

Information till besökaren
Genom att vandra längs med stigen på Korpuddens
område kan man bekanta sig med området och
dess finaste landskapsobjekt, såsom bl.a. utsikts
platsen på berget. Stigen har höjdskillnader och
trappor och det krävs ibland lite spänst för att kunna
ta sig fram längs med den. Området har två rast
platser, den ena i närheten av parkeringsplatsen
vid sjöstranden och den andra längs med stigen.
Vid båda rastplatserna kan man göra upp eld.
Öster om Korpudden, ute på fjärden ligger de
små holmarna Ljusholmen, Kajsasklippan och
Vassgrundet, som även ägs av Uuvi.

Tillgänglighet för rörelsehindrade
Området är inte tillgängligt för rörelsehindrade.
Terrängen är varierande och det finns stora
höjdskillnader.
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