
Kokonharjun aarnimetsärei�  
– lumoava luontoaarre 

parin sadan metrin päässä palveluista

Kokonharjun aarnimetsärei� n lähtö-
paikka on aivan valta� e 14 tuntumas-
sa oleva Puulajipuiston pysäköin� alue. 
Samasta lähtöpaikasta alkaa myös 
Puulajipuiston halki kulkeva pisin lumi-
kenkärei�  mme ja suosi� u hiihtolatu. 

Tarinaa rei� n varrelta: Väli� ömäs�  rei-
� n lähtöpaikan jälkeen pääsee tutus-
tumaan Puulajipuiston monipuoliseen 
lajikirjoon puiston arboretum alueella. 
Kokonharju on upea luonnon� lainen 
alue, jossa voi bongata mm. Suomen 
pisimmät männyt. Rei� n alkupuoli 
kulkee korkealla harjun laella komean 
puuston muodostamassa talvisessa 
satumaisemassa. Rei� n puolivälissä 
laskeudutaan aarnimetsän laakso-
osuudelle, jossa jylhien puiden vaiku-
tus en� sestään voimistuu ja rauhoi� a-
va luontoelämys on pysäy� ävä. 

Rei� n pituus on n. 2,5 km ja se sopii 
normaalikuntoiselle aloi� elevalle 
lumikenkäilijälle kun rei� llä liikkuu 
rauhallises�  maisemia ihaillen. Rei�   
on merki� y  puihin Punkaharju Lumi-
kenkäpuisto -nauhoilla.

Pituus 2,5 km  •  Kenkäilyaika: noin 1h30min  •  Vaikeusaste: Helpohko, jonkin verran haasteellisia  korkeuseroja
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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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