Kylmäluoman retkeilyalue • Kylmäluoma Hiking Area

Hiihtoladut • Skiing trails
Ota talviretkelle mukaasi vaihtovaatetta, syötävää ja lämmintä juotavaa sekä kännykkä, kartta ja kompassi. Muista myös otsalamppu ja
tulentekovälineet. Varaudu äkillisiin
sään muutoksiin.

Pikku-Pajuluoma

PAJUSALMI

Muistathan roskattoman retkeilyn.
Puhdasta paperia ja pahvia voi
käyttää tulenteossa sytykkeenä ja
maatuvan jätteen voi kompostoida
kuivakäymälään. Tuo muut jätteet
mukanasi pois.
When setting off for a winter excursion, even a short one, take a spare
set of clothes, food, hot drinks,
as well as a mobile phone, a map
and a compass with you. Do not
forget a head lamp and matches or
a lighter. Be prepared for sudden
changes in the weather.

HUKANHARJUNLATU
HUKANHARJU SKIING TRAIL
5,5 KM

Hike without littering! Clean paper
and cardbord can be burned at
campfire sites, and biowaste may
be left in the dry toilets. Take all
other litter out of the area with
you.
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Katkeimanlampi

Hukanharjunlatu on sekä luisteluhiihdon että perinteisen hiihtotavan reitti.
Reitti lähtee Kylmäluoman retkeilykeskuksesta ja kiertää Maantielammen
kodan kautta Iso-Pajuluomajärven ympäri takaisin retkeilykeskukseen.

The Hukanharjunlatu Skiing Trail is suitable for both classical and free-style cross-country
skiing. The trail's starting point is at the visitor centre and from there it goes past the Lapp hut
at Lake Maantielampi and then circles Lake Iso-Pajuluomajärvi and returns to the visitor centre.

Hukanharjunlatu suositellaan hiihdettävän myötäpäivään. Hiihtoladun leveys
on noin 5 metriä. Reitillä ei ole valaistusta.

The recommended direction of skiing on the Hukanharjunlatu is clockwise. The skiing trail is
about 5 m wide. There is no lighting.

Talvella 2021 hiihtolatua ylläpidetään helmi-huhtikuussa pääosin viikonloppuisin, erityisesti hiihtolomaviikoilla 8-10. Lisätietoa kunnossapitotilanteesta
Kylmäluoman retkeilykeskuksesta, puh. 040 500 3476.

The skiing track is maintained during February–April 2021, mainly on weekends, especially
during winter holiday weeks 8-10. For more information on the trail maintenance situation,
please contact the Kylmäluoma Visitor Centre, tel. +358 40 500 3476.

Reittien kunnostusajat ja ylläpidettävät osuudet voivat vaihdella vuosittain.

The trail maintenance times and the sections that are maintained may vary from one year to the next.

Lisätietoa retkeilyalueesta:
• Luontoon.fi/kylmaluoma
• hossa-kylmaluoma.fi
• Kylmäluoman retkeilykeskus, puh. 040 500 3476

Information about Kylmäluoma:
• Nationalparks.fi/kylmaluoma
• hossa-kylmaluoma.fi
• Kylmäluoma Visitor Centre, tel. +358 40 500 3476
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