
Harjukierros
– kauneimmat luontoelämykset 
historia- ja kul� uurimaisemassa

Punharjun  luonnonsuojelualue ja matkailualueen vesistöjen 
ympäröimät harjumuodostelmat tarjoavat lumikenkäilyyn ihan-
teellisen vaihtelevan maaston. Näköalapaikat seuraavat toinen 
toistaan ja historia on sanamukaises�  käsin kosketeltavissa esi-
merkiksi Kruunupuiston alueella ja tsaarinajan tunnelmia henkii 
Val� onhotellin alue Keisarinnan huviloineen.  
Kierroksen voi aloi� aa joko Tuunaansaaresta Punkaharjun Loma-
keskuksen ja matkailukeskus Harjunpor� n alueelta tai rei� n 
eteläpäästä Kruunupuiston hotellin alueelta. Molemmilta alueilta 
rei� lle pääsee suoraan majoituskohteiden ovelta. Tämä kuvauk-
sen suunta on ensisijaises�  Tuunaansaaresta Kruunupuistoon, 
mu� a havainnollistaa rei� n myös toisinpäin.
Rei�   käsi� ää kaksi harjua: Lammasharjun Tuunaansaaren puolei-
sessa päässä ja Takaharjun Kruunupuiston puoleisessa päässä. 
Tuunaansaresta  lähde� äessä ylitetään järven salmi turvallista 
merki� yä rei�  ä ja noustaan Val� onhotellin satama-alueelle, 
josta edelleen jäätä pitkin (jään yli� ävän hiihtoladun vierustaa) 
ensimmäiselle harjulle (Lammasharju), jonne nousu vaa� i koh-
tuullisen hyvää fyysistä kuntoa. Harjun lakea seuraten laskeudu-
taan harjualueen kapeimpaan kohtaan, josta avautuu näköala 
Valkialammelle. 
Rei�   jatkuu seuraavalle harjulle (Takaharju) koh�  Kruunupuis-
toa, jonka kahvila on mukava paikka levähtää ja nau�  a pientä 
purtavaa. Ennen Kruunupuistoa laskeudutaan  kuitenkin vielä 
ihailemaan jääkauden muodostamaa suurta laakeaa ”suppaa”.  
Supat ovat suurten jäälohkareiden sulamispaikkoja, joita Punka-
harjulla on useita. 
Kruunupuistosta on lyhyt matka Valkialammen näköalapaikalle, 
josta avautuu upea maisema myös lammen toisella puolella ole-
valle pääharjulle. Näköalapaikalta laskeudutaan lammen rantaan 
ja hyvissä jääolosuhteissa liikutaan jäällä tai jos jääolosuhteet 
ovat huonot, liikutaan rantapolulla koh�  Val� onhotellia. Lam-
melta noustaan vielä kertaalleen harjulle ja laskeudutaan pienen 
puron yli� ävällä sillalle, josta rei�   jatkuu rantapolkua pitkin Val-
� onhotellin ja Keisarinnan huvilan vierustaa  ja edelleen rantoja 
pitkin satamaan. Siitä on merki� y turvallinen ylitys Tuunaansaa-
reen. Kruunupuistosta lähteville Tuunaansaaren ravintolat tarjoa-
vat mukavan ruokailu- ja levähdyspaikan ennen paluumatkaa. 
Rei� n kokonaispituus on n. 4,5 km ja kar� aan on merki� y myös 
lyhyemmän n. 3 km rei� n kääntöpisteet. Rei�   sopii myös aloit-
televille lumikenkäilijöille, mu� a harjujen nousuosuudet vaa� vat 
kohtuullista fyysistä kuntoa. Rei�   on merki� y puihin Punkaharju 
Lumikenkäpuisto -nauhoilla.

Pituus 4,5 km/3 km  •  Kenkäilyaika: noin 2h30min/1h45min  •  Vaikeusaste: Helpohko, vaa� i normaalin hyvän kunnon
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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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