
Tutkimusretki Puulajipuistoon
ja Karjalankallion laavulle

– pitemmän retkipäivän luontoluksusta

Rei� lle lähdetään aivan valta� e 14 tuntumas-
sa olevalta Puulajipuiston pysäköin� paikalta. 
Punkaharjun Puulajipuistolla on pitkä historia. 
Ensimmäiset vierasperäiset taimet istute�  in 
jo vuonna 1887 ja laajempi tutkimustoiminta 
kehi� yi voimakkaas�  1920 -luvulla. Osa laajan 
Puulajipuiston alueesta esi� elee vierasperäisiä 
lajeja ja osa alueesta on tavanomaista suoma-
laista metsämaastoa.

Alueen monimuotoisesta tutkimustoiminnasta 
vastaa Metsäntutkimuslaitos. Matkailijalle 
puiston näkyvin osa ovat nimikyltein varustetut 
puulajit. Hyvin monet näistä ovat vieraslajeja 
joita ei luonnonvaraisena esiinny Suomessa. 
Puulajipuisto ei ole luonnonsuojelualue� a, 
vaan siellä toteutetaan normaaleja metsähoi-
dollisia toimia, joita rei� n varrella voi paikoitel-
len havainnoida.

Tarinaa rei� n varrelta: He�  rei� n lähtöpaikan 
jälkeen on mahdollisuus tutustua kymmeniin 
eri puulajeihin puiston arboretumissa. Puut 
on nime� y pienillä tauluilla ja lisä� etoa on 
saatavissa Puulajipuiston esi� eestä, jota on 
saatavissa mm. Luston matkailuneuvontapis-
teestä. Noin puolen kilometrin jälkeen rei�   
suuntautuu Kokonharjun aarnimetsäalueelle. 
Siellä voi puolestaan ihailla Punkaharjulle tun-
nusomaista  suomalaista mäntymetsikköä.  

Kokonharjun jälkeen rei�   jatkuu halki Puulaji-
puiston koh�   rei� n puolivälin kääntöpiste� ä, 
historiallista Karjalankallion näköalapaikkaa, 
jossa on hyvin varuste� u laavu tulisijoineen. 
Karjalankallion tuntumassa kulki aikanaan Ve-
näjän ja Ruotsin välinen hatara raja ja vuoroin 
kummankin valtakunnan so� laat käy�  vät sitä 
tähystyspaikkana. 

Paluumatka kulkee aluksi lyhyen matkaa  
helppokulkuista metsä� etä pitkin kunnes taas 
pujahdetaan Puulajipuiston metsämaastoon 
ja noustaan pikkuhiljaa alueen korkeimmalle 
kohdalle Seppälänmäelle ja laskeudutaan siitä 
takaisin lähtöpaikalle. 

Rei� n pituus on n. 6 km ja se sopii hyväkun-
toiselle aikaisemmin lumikenkäilyä harrasta-
neelle. Puulajipuistossa lumikenkäilijän tulee 
pysyä merkityllä rei� llä, niin ei vahingoiteta 
mahdollises�  lumipei� een alla olevia pieniä 
tutkimustarkoituksessa istute� uja puuntaimia.  
Rei�   on merki� y  puihin Punkaharju Lumi-
kenkäpuisto -nauhoilla.

Pituus 6 km  •  Kenkäilyaika: noin 4 h  •  Vaikeusaste: Hyväkuntoisille, aikaisemmin lumikenkäilyä harrastaneille
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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.

Mustaniemi
1,7 km

Kuikonniemi
1,2 km

Jäniksenpolku
2,3/0,9 km

Harjukierros
4,8 km

Kokonharju
2,5 km

Puulajipuisto
6 km

Oravanpolku
2,7 km

Hirvenpolku
3 km

B&B Hepokatti

Mannila
Start

Karjalankallio
näköalapaikka

Valtionhotelli

Matkailukeskus 
Harjun Portti

Punkaharjun
Lomakeskus

Start

Kruunupuisto

(kesällä, 
in summer)

Tynkkylän Lomaniemi

Start

Start

Matkailutila Naaranlahti
Start

Start

Start

11

2
Kuikon
2

Kuikonniemi
2

niemi

33

44444444444444444444444

555555Harjukierros5HarjukierrosHarjukierros5Harjukierros

666666666666666666666666666666666666666666

77777888888

Seikkailua – Uusia kokemuksia – Luontoelämyksiä – Kuntoilua

Uu� a kansallismaisemassa


