
Mustaniemen maisemarei�  
– täydellistä Saimaa järvinäköalaa

Mustaniemen rei� n aloituspisteenä 
on � lava läpi talven auki pide� ävä 
pysäköin� alue harju� en varressa. 
Samasta aloituspisteestä  pääsee 
Mustaniemen rei� n lisäksi Kuikon-
niemen sotahistoriarei� lle. Nämä 
kaksi  lyhyehköä rei�  ä muodostavat 
hyvän parin ja niihin kanna� aa tutus-
tua samalla kertaa. 

Tarinaa rei� n varrelta: Mustaniemen 
rei� n maasto on pääosin helppoa, 
rei� n puolivälissä  on tosin pientä 
jännitystä tarjoava laskeutuminen 
harjun laelta, mu� a siitäkin selviää 
rauhallises�  etenemällä. Rei�   kulkee 
koko pituudeltaan väli� ömäs�  rannan 
tuntumassa ja siitä avautuu kaunis 
näköala Saimaan Pihlajavedelle.  

Rei� n pituus on n. 1,5 km ja se sopii 
hyvin myös aloi� eleville lumikenkäili-
jöille. Rei�   on merki� y puihin Punka-
harju Lumikenkäpuisto -nauhoilla.

Pituus 1,5 km  •   Kenkäilyaika: noin 40 min  •  Vaikeusaste: Helppo, sopii myös aloi� elijoille  
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8 merki� yä 
rei�  ä Suomen 
kauneimmissa 
maastoissa
Lumikengillä pääset nau�  maan sellai-
sista talvisista luontoelämyksistä, joita 
on lähes mahdoton muuten kokea. 
Varsinkin kun  olemme suunnitelleet 
Sinulle kahdeksan hienoa ja selkeäs�  
merki� yä lumikenkärei�  ä Punkaharjun 
luonnonsuojelualueen harjualueille ja 
muihin mukaviin maastoihin. Rei�  vali-
koimasta löytyy vaihtoehtoja kaiken ikäi-
sille, kaiken kuntoisille ja aikaisempaa 
kokemusta lumikenkäilystä ei helpoim-
milla reiteillä tarvitse. Toki Punkaharjun 
Lumikenkäpuistossa löytyy haasteita 
myös kokeneemmille kuntoilijoille ja 
luontoseikkailijoille. Voit liikkua omin 
päin, kaveriporukassa tai kysyä opastet-
tuja retkiämme. 
Liikumme ympäristöystävällises� , 
reiteistä ei pysyviä jälkiä luontoon jää. 
Rei�  suunni� elussa on periaa� eena, 
e� ä oksaakaan ei reiteiltä katkaista. 
Toivomme, e� ä nau� t talvisesta ret-
keilystä Suomen kansallismaisemassa 
herkkää luontoamme kunnioi� aen!

Yleistä reiteistä
Rei� n on merki� y kuvan 
mukaisilla nauhoilla puihin. 
Rei� t voi kiertää haluamaansa 
suuntaan, suosi� elemme kui-
tenkin rei�  ohjeen mukaista 
suuntaa.

Rei�  en arvioitu lumikenkäily-
aika on normaalikuntoisen 
liikkujan aika pienillä pysähdyksillä. Liikkujan 
kunto, lumen määrä ja taukojen pituus voivat 
helpos�  kaksinkertaistaa ajan.

Lumikenkärei� ejä ei avata koneellises�  vaan 
rei�   muodostuu kävelijöiden jäljistä. Pidä reit-
� kar� a mukana, niin voit seurata etenemistä 
maamerkkien mukaan.

Jokainen liikkuu reiteillä omalla vastuulla ja 
rii� ävää varovaisuu� a on noudate� ava eten-
kin muutamissa jyrkemmissä rinteissä.
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