
LUISTELUPÄIVÄKIRJAN MERKINNÄT 2017-2018 

Ti 3.4. Luistelukausi ohi, hiihto- ja lumikenkäily jatkuu 

Suuret kiitokset pitkästä luistelukaudesta kaikille! Luistelureitit ovat märästä lumesta tukossa ja 
riittävät yöpakkaset päättyvät, joten huolto lopetetaan tältä kaudelta. 

Lunta on uskomattoman paljon ajankohtaan nähden, joten hiihtokausi jatkunee vielä viikkoja. 
Latu-urakoitsija ei aja sohjon takia Harjureittien jäälatuja (Tuunaansalmen ylitystä 
lukuunottamatta), avoinna yli 30 km latuverkosto,seuraava latuhuolto tapahtuu ke-aamuna sateen 
päätyttyä. Seuraa reaaliajassa hiihtolatujen huoltotilannetta täältä. 

Ma 2.4. klo 8.30 Aamulla luistelut 

Sade alkanee ennen kymmentä, reitti luisteltavissa n. 11 saakka - huoltoa ei tänään tehdä koska 
ennusteet näyttävät pitävän paikkansa, eli luvassa pitkään jatkuva sade kovan tuulen kera. 
Luistelijasauna ei lämpene tänään huono kelin vuoksi. 

SU 1.4. klo 9 / muokattu klo 16   KAUDEN HUIPENNUS? 

Pääsiäinen nautittu mahtavista luisteluolosuhteista, tänään reitti höylätään klo 10 mennessä ja 
keliennuste on upea, kovan yöpakkasen myötä reitin pinta kestää hyvänä luistella pitkälle 
iltapäivään. Vuokraamo auki 10-17, vohvelikahvila 11-17. 

Huomiselle ennustettu lumimyrskyä, katsomme ma-aamuna kelitilanteen klo 10, että saadaanko 
reittejä pidettyä auki aamupäivänkään ajan - tänään sunnuntaina voi hyvinkin olla kelistä riippuen 
kauden viimeinen päivä - nyt kannattaa tulla nauttimaan vielä hienoista olosuhteista! 

TO 29.3. PÄÄSIÄISEN LUISTELUT 

11 km reittejä auki hyvässä, paikoin erinomaisessa kunnossa! Kaarnalahden 2 km lenkki 
jäädytettiin tänään, joten tämäkin reitti nyt hyvä luistella. :) Avoinna siis Siplahden, Kaarnalahden 
ja Valkialammen reitit. Huikea sääennuste lähipäiville, tässä palveluista lisätietoa: 

• Ravintolamme palvelee laajennetuin aukioloajoin - aamiaisbuffet, lounasbuffet ja talon 
makeat kahvileivät odottavat, katso lisää tästä 

• Välinevuokraamo auki pe-ma klo 10-17 
• Inkeritalon vohvelikahvila auki la-su 11-17 
• Luistelijasauna (sekasauna) lämpimänä vierassatamassamme, pe-ma klo 11-17. 

Haataansaaren lenkki on kiinni (kts. tiistain päivitys), Kruunupuiston rannan grillikatos on avoinna 
makkaranpaisteluun. Hyvää pääsiäistä! 

KE 28.3. klo 10.40 // muokattu klo 16 

Siplahden lenkki (8 km) nyt hyvä luistella, paikoin erinomaista sileää jäätä! Valkialampi  (1 km) 
myös auki.  

http://www.harjureitit.net/index.php?id=latujen-huoltotilanne
http://www.harjunportti.fi/fi/ravintola/paasiainen/


Pintajää, eli jään päälle tullut vesikerros ei kestä Kaarnalahdessa vielä höylää, joten sitä ei voida 
huoltaa tänään, luistimilla pääsee Kaarnalahden kiertämään mutta jää ei hyvä, kestänee 
huomenna huoltokaluston. 

TI 27.3 REITTI OSITTAIN AUKI // muokattu klo 17 

Reitti käyty tarkistamassa aamusta, Siplahteen ja Valkialammen reiteille (9 km) pääsee. Eiliset 
osuudet mihin vettä nostettiin, eivät ole aivan vielä jäätyneet, joten huoltoa vielä tänään voitu 
tehdä ja ei vielä hyvä luistella. Odotuksissa on, että huomenna päästään höyläämään, osa avoinna 
olevista reitistä huomenna sileää pintajäätä, osa normaalimpaa luonnonjäätä. :) 

Pääsiäisenä luistellaan varmuudella. Kaarnalahden lenkillä haasteita saada luistelukuntoon, työ 
jatkuu huomenna. Haataansaaren lenkkiä ei saada enää auki, keskitytään muiden reittien 
paranteluun ja ylläpitoon, jossa riittää työsarkaa! 

Ma 26.3 RATA TÄNÄÄN KIINNI 

Rata tänään suljettu huoltotoimenpiteiden johdosta. Jään pinnalle nousi vettä lisää ja eilisen 
lumisade ei varsinaisesti auttanut asiaa, nyt radalle mm. nostatetaan lisää vettä jotta jäätyisi 
tasaiseksi. Lähipäiville luvassa paljon huoltotyötä ja hyvää pakkasta, joten huomenna 
todennäköisesti/toivottavasti päästään jo ratoja auki höyläämään! Seuraa ilmoitteluamme. 

SU 25.3 KLO 10 LÄHDÖSTÄ SIPLAHTEEN RATA AUKI 

Lähdöstä Kruunupuistoon ja Siplahteen (8 km) saakka rata auki ja hyvässä kunnossa, muutamaan 
kohtaan nostanut vettä jäälle, joista pääsee tasatyönnöllä yli. 

Muutoin haastava jäätilanne, Haataansaareen "menoväylää" auki 1 km, sitten on tukossa. 
Kaarnalahtea ei pystynyt kalustolla huoltamaan, Valkialammen 1 km reitti auki. Ensi viikon alun 
pakkanen pitäisi parantaa tilannetta, pääsiäisenä luistellaan. 

LA 24.3 klo 10 RATA AUKI 

Radalle nousseet vesiosuudet jäätyneet ja kaikki luistelureitit auki! Etenkin Siplahti tasaisessa 
kunnossa. mutta myös muutoin paljon hyviä osuuksia. Valkialammenkin uusi 1 km reitti auki, 
mutta tällä reitillä enempi retkeilyluistelua.. :) Ensi yöksi ennustettu sadetta ja nollakeliä, seuraa 
su-aamuna päiväkirjaa. Vuokraamo auki la-su 10-17, vohvelikahvila la-su 11-17. 

PE 23.3 klo 16.30 REITIT LINGOTTU AUKI 

Reitti saatu lingottua auki kokonaisuudessaan ja on luisteltavissa, etenkin Siplahti hyvä. Tuli 
haastavat olosuhteet auraamiseen, satoi paljon lunta nollakelissä eilen ja nosti vettä jään päälle. 
Vettä reiteillä siellä täällä ja Kaarnalahdessa yksi kävelyosuus - ensi yön pakkanen auttaa asiaa ja 
toivottavasti vesiosuudet jäätyvät, toivotaan kovaa pakkasta ja seurataan aamulla tilanne. 

Hiihdon suhteen jäälatuja ei saada kokonaisuudessaan avattua (latu-urakoitsija saanut 
avattua niemenkärjestä Kruunupuistoon), tullut lisälumi pidentää kuitenkin hiihtokautta 
entisestään ja muu yli 30 km hiihtolatuverkosto hienossa kunnossa! 



 
TO 22.3. 

Reitit aurattu aamulla ja radalla tehty pitkin viikkoa paljon linkoustöitä, jotta pääsiäisen luistelut 
saadaan varmistettua, (hyvässä kunnossa baanat, radan kunto ed. päivityksessä 
eritelty). Vuokraamo auki la-su 10-17, vohvelikahvila la-su 11-17! 

Ke 21.3. Kyllä kelpaa 

Reitit aurattu läpi aamulla, loistavassa kunnossa baanat Kruunupuistoon, Kaarnalahteen sekä 
Siplahden lenkki.  Haataansaaren lenkillä vähän epätasaisempia osuuksia ja eilen avatun 
Valkialammen 1 km reitin jää on loppukaudeksi pitkälti tunnelmointia ja retkeilyä ajatellen. :) 
Sääennuste lupaa hyvää 7-10 vrk päähän. 

TI 20.3. klo 14 Pieni reitti avattu valkialammelle 

Reitit aurattu aamulla ja aura-auto jäällä nyt, seuraavan kerran huomisaamuna. Metsähallituksen 
hoitohakkuut päättyneet Valkialammella, avattin loppukaudeksi pieni reitti lammen suositulle 
reitille. :) 

ma 19.3. hYVÄ SÄÄENNUSTE, kausi jatkuu 

Radat lingottu ja aurattu auki, erityisen hyvässä kunnossa baanat Kruunupuistoon, Kaarnalahteen 
ja Siplahden rannan puoleinen väylä. Sääennuste lupailee luistelukauden jatkuvan ainakin viikolla, 
pääsiäisviikon luistelut riippuvat yöpakkasista (päivälämpötilat eivät haittaa). 

Pe 16.3. klo 16 / muokattu klo 18   KEvätkelit :) 

Rataa lingottu pitkin päivää auki ja erittäin hyvä on luistella, radalla ei myöskään railoja 
toistaiseksi. Erityisen hyvässä kunnossa baanat Kruunupuistoon, Kaarnalahteen ja Siplahden 
rannan puoleinen väylä.  

Loistava sääennuste viikonlopulle, vuokraamo auki la-su 10-16 (voit palauttaa välineet ravintolan 
puolelle vuokraamon sulkeuduttua), reitin varrella oleva vohvelikahvila auki la-su 11-
17. Tervetuloa nauttimaan kevätkeleistä! 

To 15.3.  klo 13  Rata auki, tänään TUULee 

Kaikki reitit aurattu ja höylätty jälleen sohjokelien jälkeen, erittäin tuulinen päivä, varaudu 
lumikohtiin torstaina ja perjantaina reitillä, perjantai mennee lingotessa joitain osuuksia auki. 

Ti 13.3. LUISTELURata kiinni TIISTAIN JA KESKIVIIKON 

Sohjoa ja lämmintä keliä, luisteluradalle ei asiaa tänään, todennäköisesti ei myöskään huomenna. 
Keskiviikkona pakastuu taas, torstaina todennäköisesti rata auki. Ethän liiku reitillä missään 
nimessä keskiviikkona kävellen/luistellen, jalanjälkiäsi ei saada jäätymässä olevalta reitiltä pois 
millään koko loppukauden aikana.. 



TO 8.3. HIIHTOKELEJÄ KOKO MAALISKUU, LUISTELUREITIT HIENOSSA KUNNOSSA 

Nyt ollaan saatu nauttia pitkään huippuolosuhteista ja vielä jatkuu: Reitit hienossa kunnossa ja 
sääennuste lupaa hyvää. Vuokraamo auki 10-16, vuokraamon sulkeuduttua voit palauttaa välineet 
myös ravintolan puolelle.  

Hiihtäjille lunta on mukavan paljon ja latureitistö suurella todennäköisyydellä auki pitkälle 
maaliskuuhun. Luistelureitin varrella oleva vohvelikahvila auki päivittäin 11.3. saakka, tämän 
jälkeen auki la-su vko:t 11-13. 

Ke 28.2. Hienot olosuhteet jatkuvat 

Mahtavat luisteluolosuhteet: Radat kunnossa ja aurinkoista pakkassäätä pitelee, kylmyys tekee 
reiteille tosin railoja. Vuokraamo auki joka päivä 10-16, voit tehdä välinepalautuksen myös 
ravintolaamme. Vohvelikahvila auki joka päivä reitin varrella su 11..3. asti klo 11-16, Harjun Portilla 
noutopöytä päivittäin klo 11-15. 

Su 25.2. klo 11.30 

Reitit käyty höyläämässä aamulla puhtaaksi, hienot olosuhteet jatkuvat ja radat on kunnossa, 
tervetuloa luistelemaan! 

pE 23.2. klo 9.40 

Tänään Soihtuluistelu tapahtumamme klo 18-23, olosuhteet ovat loistavat. Illalla tuikuilla 
valaistaan reitti rannastamme Kaarnalahden kautta Kruunupuistoon. Illan reitiltä on viime päivinä 
jäädytetty railoja piiloon. Kaikki välineet varattu illaksi, 19.30 alkaen voi tiedustella vapautuvia 
välineitä. 

Vuokraamo auki joka päivä klo 10-16, ravintola auki tänään perjantaina klo 23 saakka. Välineet voi 
palauttaa myös ravintolan puolelle, jos lähdet iltapäivän lopuksi luistelemaan. 

TI 20.2. Huippuolosuhteet, railoja jäädytelty 

Luistelureitit erittäin hyvässä kunnossa. Railoja kylmyyden takia aika paljon ollut, mutta tänään on 
jäädytetty perjantain tapahtumaa varten railoja piiloon lähtöpaikasta Kruunupuistoon, huomenna 
jatketaan Kaarnalahti+mahd. muita reittejä. Eli paikoin erittäin hyvässä kunnossa, vuokraamo, 
latukahvila ja ravintolamme auki joka päivä! 

PE 16.2. Hiihtolomaviikot alkavat 

Luistelureitit hyvässä, paikoin erinomaisessa kunnossa! Railoja syntyy tosin reitille kovilla 
pakkasilla, katsottava aina mihin luistelee. Reitit käydään auraamassa puhtaaksi la ja su ennen klo 
10. 

Vuokraamo auki la-su 10-16, arkipäivinä ensi viikolla 10-15. Reitin varrella oleva Inkeritalon 
vohvelikahvila auki la-su 11-15,  maanantaista alkaen joka päivä 11-16 seuraavat kolme viikkoa. 

http://www.harjunportti.fi/fi/soihtuluistelu/


Sunnuntaina luistellaan Punkaharju Luistelu klo 10, olympialaisten kisakatsomo ravintolassamme 
happy hour-tarjouksineen päällä joka päivä 9-15. La ja su aamiaisbuffet ravintolassa 9-10.30, 
lounas tuttuun tapaan joka päivä! 

Ma 12.2. 

Reitit höylätty aamulla, radan kunto parani entisestään. Sääennuste näyttää hyviä luistelukelejä 
loppuviikolle. 

Pe 9.2. 

Kaikki reitit aurattu ja reittien epätasaisimmat kohdat viime päivinä jäädytetty (Siplahden itäinen 
puoli ja Haataansaaren lenkki), reitit hyvässä, paikoin erinomaisessa kunnossa!  Vuokraamo auki 
la-su 10-16, reitit aurataan/tarkistetaan la ja su klo 10 mennessä. 
Viikonloppuna tapahtuu: VMAX-Club jääkiihdytysajot la, olympialaisten kisakatsomo kahvilan 
screeniltä la-su 9-15, happy hour ruoka- ja juomatarjouksia, mm. Keittiömestarin Burger 10 €. 
Aamiaisbuffet la-su 9-10.30, lounasta tarjolla 11-15. :) 

Ke 7.2. 

Kaikki reitit aurattu aamusta, sääennuste näyttää harvinaisen tasaisesti pakkasta ja vähän 
aurinkoakin, hyvät luisteluolosuhteet. :) Siplahden itäinen lenkki tänään jäädytetty. 

Su 4.2. KLO 7.45  AURINKOA LUVASSA 

Tänäänkin ennustettu aurinkoista luistelukeliä, reitit käydään höyläämässä ennen klo 10, jolloin 
vuokraamo aukeaa. Reitit hyvässä kunnossa. Kahvila-ravintola jo auki, tuttuun tapaan tarjolla 
paikanpäällä leivottuja leivonnaisia, lounaalla mm. bouillabassea, Parman broileria ja 
ratatouilleapaistosta, lounas klo 11-15. Tervetuloa! 

PE 2.2 LUISTERADAT AURATTU JA KOKO REITTI AUKI 

Kaikki radat aurattu yöllisen lumisateen jäljiltä, lähtö Harjun Portin rannasta. 

TO 1.2  LÄHTÖ HARJUN PORTIN RANNASTA 
 
Lähtö Harjun Portin rannasta, kaikki reitit nyt avoinna (15 km)! Reitit höylätään aamupäivän 
aikana, parhaimmassa kunnossa on Kaarnalahden lenkki. Viikonloppuna vuokraamo avoinna 10-
15, vohvelikahvila 11-15, Harjun Portilla tarjolla lounasbuffet klo 11-15. Lauantaina 3.2. 
retkiluistelupaketin hintaan sisältyvä luistelukoulutus klo 12. 

Ke 31.1. muokattu KLO 11.30   LUISTELURADAT AUKI! 

Luistelemaan pääsee, lähtö niemen kärjestä ja kaikki baanat auki (n. 13 km). Radan kunnossa 
on vaihteluja, paikkapaikoin erittäin hyvää baanaa, röpelöä siellä täällä: Erityisesti Kaarnalahden 
lenkki ja Haataansaaren paluulenkki hyvässä kunnossa. Jään pinta ei kestä vielä tänään 
höyläämistä, torstaina voidaan höylätä ja tavoite saada lähtöpaikka silloin normaalipaikkaan, eli 
Harjun Portin rantaan. :) 

http://www.harjunportti.fi/fi/info/puruvedenkierros/
http://www.harjunportti.fi/fi/ravintola/kisakatsomo/
http://www.harjunportti.fi/fi/jaakiihdytysajot/
http://www.harjunportti.fi/fi/ravintola/kisakatsomo/
http://www.harjunportti.fi/fi/luistelu-tutuksi/


Ti 30.1 

Huomenna olisi tavoite aukaista osa reiteistä, torstaina todennäköisesti valtaosa reiteistä 
auki. Monessa kohti on vettä vielä reitin päällä, jotka eivät ole pakkasesta huolimatta jäätyneet 
päälle sataneen ison lumipeitteen takia - nämä kohdat pusketaan tänään auki, jäätymisessä menee 
n. 1 päivä. Aamulla infotaan. 

Ma 29.1. Reitti vielä suljettu 

Reitti suljettu vielä, kyllähän sitä lunta silloin tulee kun ei pitäisi. :) Hyvää pakkasta kuitenkin 
luvassa, joten lähipäivinä  todennäköisesti aukeaa baanat, hyvässä lykyssä 
keskiviikkona. Ilmoitetaan lisää kun pystyy tarkemman infon antamaan. 

La 27.1. 

Ei asiaa luistelemaan la-su, vettä jäällä reippaasti. Nyt pitää toivoa ettei lunta tulisi paljoa ennen 
kuin pakastuu su-ma, olisi todella tasaista luistelupintaa tulossa jos tuuri käy! Hyviä pakkasia 
ennustettu ensi viikon alkuun. 

Luistelu tutuksi-koulutus on siirretty lauantaille 3.2. klo 12.00. Hiihtoladut ajettu alueella! 

pe 26.1. klo 11 Rata suljettu, SEURAA TILANNETTA 

Lämmintä piisaa, reiteillä vettä jään päällä, radat toistaiseksi suljettu. Katsotaan huomenaamuna 
vielä tilanne viikonloppua koskien - todennäköisesti on odoteltava pakkasia, joita näyttäisi olevan 
onneksi luvassa sunnuntai-maanantaista alkaen. Lumikenkäily onnistuu, vuokraamo auki la-su klo 
10-14. 

To 25.1. n. 9 km reittejä auki 

klo 14  
Reitit saatu aurattua niemenkärjestä Haataasaareen, Kruunupuistoon ja Kaarnalahteen, n. 9 km 
auki toistaiseksi - viikonlopun luisteluolosuhde pystytään arvioimaan pe. 

Siplahti tukossa vielä, on haastavat olosuhteet reittien aukaisemiseen, vettä puskee paikkapaikoin 
reitille jään päälle, mutta on myös luisteltavia pätkiä toistaiseksi. Lähtöpaikka siirretty taas 
Tuunaansaaren eteläkärkeen, omaan rantaan ei päästä ennen seuraavaa kovaa pakkasjaksoa, jota 
ennustettu ensi viikolle. 

klo 11 
Vielä jatkuu lumisade, jäälle mennään kun sade ohi - luvassa haastava urakka kun paljon märkää 
lunta. Tämä päivä mennee huoltotöissä, päivän päätteeksi ilmoitetaan saadaanko huomiseksi 
minkä verran baanoja auki. 

ke 24.1 

http://www.harjunportti.fi/fi/luistelu-tutuksi/


Haataansaaren ja Kaarnalahden lenkit aurattu aamusta. Siplahden lenkki aurataan vielä 
iltapäivästä. 
Lähtöpaikan ( Harjun Portin ranta) suoralle on noussut jäänpäälle vettä , joten lähtöpaikka 
Tuunaansaaren niemen kärjestä. Katsotaan torstaina myräkän jälkeen miltä näyttää. 

Ma 22.1. 

Jääkylmästä kelistä huolimatta kaikki reitit aurattu, näillä pakkasilla railoja alkanee syntymään. 
Lähtöpaikka normaalipaikasta, eli Harjun Portin rannasta. 

SU 21.1. 

Reitit aurattu aamusta, joten koko reitistö auki. Vohvelikahvila palvelee tänäänkin klo 11-15 
Kruunupuiston rannassa Inkeritalossa!   

LA 20.1. 

Aurauskalusto ollut jäällä jo tovin, joten kaikki reitit auki. Reitit aurataan vielä iltapäivästä 
uudestaan lumisateen vuoksi. Lähtö Harjun Portin rannasta ja kaikki lenkit auki n.15 
km.  Inkeritalon vohvelikahvila auki tänään la sekä huomenna su klo 11-15!  

pE 19.1. lÄHTÖ OMASTA RANNASTA 

No nyt on lunta! Reittejä avattu lumisateiden jälkeen, Haataansaari vielä avaamatta. Nyt on reitin 
lähtöpaikka normaalipaikassa, eli Harjun Portin rannassa. :) Reittejä siten yhteensä n. 15 km. 
Vuokraamo auki la-su 10-15, pe välineet ravintolasta. Inkeritalon vohvelikahvila auki la-su 11-15! 

To 18.1. TUISKUPÄIVÄ, PE-IP LUISTELLAAN 

Tuulee ja tuiskuaa kovasti, Kaarnalahti ajettu mönkijällä aamulla ja ajetaan seuraavan kerran 
huomenna (menee reitti umpeen melko pian ajamisen jälkeen). Reitin huoltotyöt aloitellaan 
perjantaina aamulla, puolen päivän nurkilla lienee baanoja auki. Lähtöpaikka pyritään 
aukaisemaan la-aamuksi Harjun Portin rantaan, huomenna tiedetään lisää. 

Ma 15.1. Nyt on hyvä luistella 

Siplahtea lukuunottamatta radat höylätty: Höylä puri hienosti, ratojen kunto parani roimasti! 
Kaarnalahti suorastaan erinomaisessa kunnossa. Reitit samalla mitattu GPS:llä, yhteismittaa n. 14 
km tällä hetkellä. 

lA 13.1. klo 15  KAUSI AVATTU 

Mukavasti luistelijoita kauden aloituspäivinä! Reitin lähtöpaikka Tuunaansaaren eteläkärjestä 
tiistaihin asti, 13 km auki. Reiteistä Kaarnalahti hyvässä luistelukunnossa, Siplahti kohtalaisen hyvin 
luisteltavissa, kokeneelle luistelijalle hyvät olosuhteet. Tänä talvena jäät on monesta kohti pienen 
röpelön peitossa, alkuviikosta päästään reittiä höyläämään tasaisemmaksi. Huomenna reitti 
aurataan klo 10 mennessä auki. 



Pe 12.1. klo 14   n. 13 km reittejä merkittynä ja kausi avattu! 
(alkuperäinen päivitys 11.1.)  

Nyt on reittejä avattu ja merkitty piipoilla n. 13 kilometrin matkalta: 

• Lähtöpaikalta (Tuunaansaaren eteläkärki) - Kaarnalahti n. 2 km 
• Lähtöpaikalta Kruunupuiston kautta Siplahteen n. 6 km 
• Lähtöpaikalta Haataansaareen n. 5 km 

Vuokraamo auki pe-su klo 10-15, vuokraamosta annetaan opastus lähtöpaikalle. Tänä talvena 
lettutuvan sijaan Inkeritalon vohvelikahvila palvelee luistelijoita joka viikonloppu, la-su klo 11-15, 
katso lisää aiheesta täältä. Ravintolassa tuttuun tapaan lounasbuffet klo 11-15. 

Lippuhinnat 2018 talvelle: Aikuiset 8 € / päivä, 3 päivää 20 € / hlö ja Kausikortti 50 € / hlö 10-14 
vuotiaille ratamaksu -50 % alennuksella, alle 10-vuotiaat ilmaiseksi radalle. Liput vuokraamosta tai 
ravintolasta. Lämpimästi tervetuloa! 

Ke 10.1. klo 16 Luistelukausi alkaa pe 12.1. 

Luistelukausi avataan perjantaina klo 10! Tänään ja torstaina merkataan jääreittiä ja tehdään jäillä 
valmisteluja, lähtöpaikka tulee olemaan ainakin ensi viikkoon asti Tuunaansaaren 
eteläkärjestä. Tänä vuonna jään pinta on jäätynyt monelta kohti epätasaiseksi, mutta on myös 
hyvin paljon tasaistakin pintaa - kestää vielä tovin, että voidaan ruveta enempi jäitä höyläämään. 

Tänään käyty myös luistelemassa pitkin Pihlajaveden selkiä jossa pääsee isolla alueella 
luistelemaan, ohjattuja 2 tunnin retkiä reitin ulkopuolelle järjestetään hintaan 35 € / hlö (sis. 
naskalit, kypärä, luisteluvarusteet ja ohjaaja). Lähtö ennakkovarauksella klo 13 to ja pe klo 14. 

Pe 5.1. // muokattu ma 8.1. Pakkasta luvassa 

Pakkasta vihdoin luvassa sunnuntaista alkaen! Jos ennusteet pitää kutinsa ja vähän tuurikin käy, 
niin voi olla jo joitain luisteluita 13./14.1. viikonloppuna. :) Seurataan tilannetta. // Jäätilanne 
paranee nopeasti, vaikkakin varsinaista teräsjäätä on vähän. Tiistaina tehdään lisämittauksia ja 
pyritään tiistaina ilmoittamaan arviota luisteluaktiviteettien suhteen. 

Ke 27.12.  

Lunta on reippaasti hiihtoon ja lumikenkäilyyn - mutta jäille ei vielä asiaa edes kävellen, vain pientä 
pakkasta pidellyt. Toivotaan kylmempiä lämpötiloja ja hiihdellään siihen saakka, hiihtäjälle hyvät 
olosuhteet. :) 

Ke 13.12.2017 Jäitä odotellessa, hiihtämään pääsee 

Lunta on tullut ja Punkaharjun pitkä hiihtolatuverkosto alkaa aukeamaan! Hiihtolatujen 
huoltotilanteen näet www.harjureitit.net sivulta. Luistelun suhteen täytyy varmuudella odottaa 
joulun yli: Järvet alkavat olla jäässä, mutta jääpeite on hyvin ohut ja riittävän kylmää ei ole luvassa 

http://www.harjunportti.fi/fi/aktiviteetit/talvi/retkiluistelureitit/
http://www.harjureitit.net/


seuraavaan kahteen viikkoon, lisäksi jäällä oleva lumi hidastaa jäätymistä. Jos kelit kylmenevät, 
niin uuden vuoden luistelut ovat toiveissa, päivitys tehdään kun uusia ennusteita saadaan.. 

 


