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Joulupukin metsän luontopolku
Santa Claus Forest Nature Trail
圣诞老人森林步道
Tervetuloa retkelle kohti Joulu
pukin metsää! Luontopolkua pitkin Joulupukin metsän portille on
matkaa noin 1,5 km. Paluumatka tapahtuu samaa reittiä, joten
reitille tulee pituutta noin 3 km.
Luontopolku on kosteimmilta
kohdiltaan pitkostettu ja muutoin
sorastettu. Reitin varrella on neljä levähdyspenkkiä, perinteisiä
opastauluja, sekä mobiiliopasteita. Joulupukin metsän keskellä
on lisäksi katettu levähdyspaikka.
Luontopolku on kuljettavissa sulan maan aikana.
Luontopolun päästä alkaa kumpuilevaan maastoon istutettu
Joulupukin metsä. Joulupukin
metsä on tuhansista kuusipuista
istutettu, aidattu metsäalue jossa
jokaisella puulla on puun istuttajan nimi, syntymäaika ja istutuspäivä. Puut ovat riveissä ja rivien
välissä on hoidettu nurmikko.

We welcome you to the Santa
Claus Forest! The nature trail
leading to the gate of the Santa
Claus Forest is about 1.5 km
long. You return via the same
route, so the total trail will be
about 3 km long. The wettest
sections of the nature trails are
fitted with duckboards and the
driest sections are paved with
gravel. Along the trail there are
four resting benches, traditional
information boards, and mobile
guides. In the middle of Santa
Claus Forest there is also a
covered picnic place. The nature
trail is available when the ground is
not frozen.
At the end of the nature trail is the
start of the Santa Claus Forest,
which is planted in an undulating
landscape. The Santa Claus Forest
is a tree-lined woodland planted
with thousands of spruce trees,
where each tree has the name and
date of birth of the person who

planted the tree and the date on
which it was planted. The trees are
in rows and there is a neat lawn
between the rows.
我们欢迎您来到圣诞老人森
林！这条通往圣诞老人森林大门
的观景步道长约1.5公里。您通过
相同的路线返回，因此步道总长
约为3公里。观景步道最潮湿的
部分铺有木板路，最干燥的部分
铺有碎石。沿步道有四把休息长
椅、传统的信息板，以及移动指
南。在圣诞老人森林的中央还有
一个带顶棚的野餐区。观景步道
在地面未冻结时开放。
观景步道的尽头是圣诞老人森林
的开端，森林种植在起伏的景观
中。圣诞老人森林是一片绿树成
荫的林地，种植着数千棵云杉
树，每棵树上都有种树人的名字
和出生日期以及种植日期。树木
成排，排之间有整洁的草坪

Tiesitkö että voit tutustua tähän luontopolkuun
myös ilmaisen Rovaniemi
Nature -sovelluksen avulla?
Did you know that you
can explore this nature trail
with the free Rovaniemi Nature app?
您知道您可以用这款免
费罗瓦涅米自然应用探索这
条观景步道吗？

Google Play. Sovellus toimii android-puhelimella. | The app
works on Android phones | 该应用适用于Android手机

