
Poronpolun historiaa

Vuonna 1965 agronomi Jaakko Estolan toimesta Lopelle hankittiin

Sallasta 10 poroa, jotka olivat Hankkijan koeruokinnassa 10 vuotta.

Porot lisääntyivät ja voivat hyvin. Porotarha sijaitsi Tevännön kylän

mailla Poronpolun varrella, jolloin Poronpolun kiertäjillä oli mahdollisuus

tutustua poroihin. Koeruokinta päättyi ja porot lähtivät Lopelta vuonna

1974, mutta polku jäi.

Pirunlinnan kalliomuodostelma

Pirunlinna on jääkauden sulamisvaiheen muovaama luonnonrakennelma.

Sen muodostaa kymmenkunta siirtolohkaretta, jotka ovat kasautuneet

sulamisvaiheen aikana jään hioman pitkän kallion päälle. Pirunlinnalla

on korkeutta lähes 10 metriä ja leveyttä 20 metriä. Siirtolohkareet ovat

kasaantuneet toistensa päälle muodostaen mielenkiintoisia luolia, tiloja

ja muotoja. Näin suuri siirtolohkaremuodostelma on maassamme

harvinainen.

Pirunkallio on osa Hämeen järviylänköä. Se sijaitsee Punelia-

järven ja Kaartjärven välisellä kannaksella, joka on samalla vedenjakaja.

Kaartjärven vedet laskevat Pohjanlahteen ja Punelian Suomenlahteen.

Kautta aikojen ihmiset ovat mieltäneet tämänkaltaisten

luonnonoikkujen synnyn henkimaailman tekosiksi. Niiden uskottiin

olevan paholaisten ja hiisien asuinpaikkoja. Näin Pirunlinnakin on

ilmeisesti nimensä aikoinaan saanut. Siirtolohkareiden siirtely on myös

usein mielletty jättiläisten työksi.

Poronpolun luonto,

Hämeen järviylängöt

Loppi on portti pääkaupunkiseudulta

Hämeen järviylängölle. Järviylänköjen

luonto on hyvin monimuotoinen. Erämaisten

harjumaisemien ja suoalueiden lisäksi luontoa

elävöittävät lähes 300 lampea ja järveä sekä useat

harjut. Pohjoinen Salpausselkä kulkee koillisesta

lounaaseen ja pitkittäisharjuista suurin Räyskälästä

Vihtiin monine rinnakkaisselänteineen. Harjualueella on

runsaaasti suppia ja lisäksi harjuilla on tärkeä merkitys

pohjaveden muodostusalueena.

Jääkausi teki Lopesta vesistöjen solmukohdan. Vedenjakaja

risteilee Lopella harvinaisella tavalla ja vedet kulkevat neljään eri

suuntaan; Vantaalle, Lohjalle, Loimijokeen ja Vanajan vesistöön.

Poronpolun varrella on myös iso suoalue, eteläisen Suomen

suurin kohosuo, Luutasuo.

Tapahtuma syyskuun viimeisenä sunnuntaina (kartan punaiset nuolet).
Vaellettavissa myös muina aikoina (kartan siniset nuolet).

PORONPOLUN REITIT

5,0 km perhepolku
13,0 km Soutumatka Punelian salmen yli
18,0 km —”—
24,0 km —”—
30,0 km —”—

HUOLTOPISTEET/NÄHTÄVYYDET

Riihisalo (lähtö ja maali tapahtumapäivänä)
puh. 019 448834

Pilkutin/laavu ja nuotiopaikka

Komion vuori

Entinen porotarha

Lossi/soutupaikka HUOM! VAIN Poronpolkupäivänä

Marskin Maja & Kenttävartio Sisu
puh. 040 5480525 tai 040 5278087

Peikkoluola/Pirunlinnan kalliomuodostelma
(toimintaa vain tapahtumapäivänä)

Pirunkallion Prammi, hirsinen kokoontumis- ja juhlatila
(käyttö varattava etukäteen kunnanvirastosta
puh. 020 758 6000 )

Luutasuo

Luontopolkujen lähtöpiste
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Lisätietoja: � Sisko Keskitalo puh. 040 828 4735 � Juhani Kurki puh. 0400 196 403 � Lopen kunta puh. 020 758 6000, www.loppi.fi, Matkailutietoa Lopelta: www.loppi.info

Luonnosta nauttivalle jokamiehelle:

Jokamies voi liikkua jalan, pyöräillen, hiihtäen ja meloen

luonnontilaisilla alueilla. Oikeutta ei saa käyttää haittaa tai

häiriötä tuottaen. Toisten pihoilla, istutuksilla ja kasvavilla

pelloilla ei sovi tallustella.

Älä riko kotirauhaa, ei ihmisten eikä eläinten.

Liiku ja toimi luonnossa jälkiä jättämättä.

Minkä tuot täytenä, vie mennessäsi

tyhjänä. Jätehuoltolaki kieltää

roskaamisen. Tulen teko vain

merkityillä taukopaikoilla.

Huomioi metsäpalo-

varoitus.

Poronpolun reitti

Kusema-yhdysreitti

Luutaharjun Samo

Pikku Samo

Maantie

Reitin kulkusuunta Poronpolkupäivänä

Reitin kulkusuunta muulloin

kuin Poronpolkupäivänä

Pitkospuita
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Kantatie 54:lle n.8 km
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Luutaharjun Samo 7 km


