
Oravanpolku 
Saimaannorpan ko� maisemissa 

Tasokkaaseen lomahuvilamajoitukseen ja pito-
palveluun erikoistunut Tynkkylän Lomaniemi 
sijaitsee Saimaan Pihlajaveden rannalla 24 km 
Punkaharjun keskustasta etelään. Lomaniemen 
lähivesillä sanotaan olevan parhaat norppave-
det ja moni lomailija onkin  Saimaan norpan 
bongannut.

Lomaniemen pihasta lähtevä lumikenkärei�   
seurailee aluksi kesäaikaisen luontopolun uraa 
melko helpos�  liiku� avassa metsämaastossa.   

Välillä pujahdetaan � heään korkeaan kuusi-
koon, jossa on todellisen satumetsän tuntua. 
Kun siellä annat hetken ajatuksesi levätä, niin 
saatat huomata e� ä ympärillesi sataa pikkuhil-
jaa ruskeita hiutaleita. Kuusen kävyn suomuis-
ta on kyse ja asialla on korkeuksissa aterioiva 
orava, joka varmas�  on pienillä ovaalisilmillään 
jo Sinut bongannut. Vaikea kuvitella oraville 
parempaa talvialue� a, � heä kuusikko tarjoaa 
suojaa ja ruokaa yllin kyllin.

Rei� n puolivälissä niemen päässä voi ihailla 
Saimaan kaunista saaristomaisemaa ja sieltä 
ero� uu esimerkiksi Kongon saari, jossa on yli 
1200 km pitkän Salpalinjan  linnoitusketjun 
järeitä varustuksia. Niemen kärjessä on vain 
kesäkäy� öön tarkoite� u Lomaniemen mökki, 
joten liikkuminen sen tuntumassa ei aiheuta 
häiriötä.

Rei�   jatkuu loma-asuntoalueen lähistöllä ja  
sen viimeisellä puoliskolla on vielä jänni� ävä 
laskeutuminen ”serpen� inipolkua” rantaan 
laiturille, joka on aurinkoisena päivänä mukava 
levähdyspaikka. Laskeutuminen on tehtävä 
varovas�  ja sen voi jä� ää myös väliin ja jatkaa 
rei�  ä suoraan Lomaniemen pihaan muutaman 
sadan metrin matkan.

Lomaniemen suurella piha-alueella tai läheisel-
lä pellolla on hyvää tasaista harjoitusmaastoa, 
jos lumikenkäilyyn haluaa o� aa tuntumaa 
ennen rei� lle lähtöä.

Pituus n. 2,7 km  •  Kenkäilyaika: n. 1h45 min  •  Vaikeusaste: Helpohko, sopii myös aloi� elijoille  

Rei� n pituus on n. 2,7 km ja se sopii normaa-
likuntoiselle liikkujalle ja ei vaadi aikaisempaa 
lumikenkäilykokemusta. Jyrkkä laskeutuminen 
järvelle on kuitenkin harki� ava kunnon ja 
kokemuksen mukaan, se vaa� i erityistä varo-
vaisuu� a. Rei�   on merki� y puihin Punkaharju 
Lumikenkäpuisto -nauhoilla.
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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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