Retkiopas
Nähtävyyksien Järvi-Suomen kierros

Nähtävyyksiä tällä reitillä löytyy moneen lähtöön.
Reitillä pääsee Tutustumaan museoihin ja ihastelemaan kauniita maisemia monessa eri muodossa. Tällä
matkalla pääset myös tutustumaan ihka aitoon Huutokauppakeisarin kauppapaikkaan ja paljon muuta.

INFO
Reitin pituus: 1 177km
Ajo-aika: 15h
Matkan kesto noin 7vrk

Google Maps -reitti

Kuopio – Iisalmi								

Iisalmi

110 km – 1 h 20 min

Tervetuloa Iisalmeen, josta löytyy vaikka
minkälaista nähtävää kiinnostavista puistoalueista jännittäviin museoihin!

Majoitus
Koljonvirran leirintäalue
Ylemmäisentie 6
74160 Iisalmi

Tervetuloa viihtymään historialliseen, ympäri vuoden palvelevaan kartanoomme ja kesäisin aukiolevaan
camping leirintäalueelle Koljonvirralle Iisalmessa. Samassa
paikassa Iijärven rannalla yöpyivät aikoinaan pitkänmatkalaiset pohjoisen kävijät ja jo sota-aikoihin itse Sandels, onhan
matkaa keskustaan vain 3 km.

Nähtävyydet
Iisalmen panimomuseo
Luuniemenkatu 4
74100 IISALMI
Iisalmen kauppahalli
Kauppakatu 14
74100 IISALMI

Ainutlaatuinen panimomuseo sijaitsee Iisalmessa Olvi-oluthallilla, aivan Olvin panimon kupeessa. Museokierroksen jälkeen
vierailijat voivat nauttia ainutlaatuisessa Olvi-oluthallin ravintolassa maukkaan ja monipuolisen lounaan.
Monipuolisten palvelujen paikka: lihakauppa, kahvila, luontaiskauppa, käsityöliike, miestenvaateliike, mopobaari, Iisalmen
matkailuinfo... Rakennus on todella komea.

Iisalmen raatihuoneenpuisto

Puistossa sijaitsee Iisalmen Raatihuone, joka on toiminut historian aikana kaupungintalona sekä oikeustalona

Väisälänmäki

Iisalmen läheisyydessä sijaitseva luontopolku vie näköalapaikalle, jota kutsutaan Pohjois-Savon maisemakuvaksi

Väisälänmäentie 95
73100 LAPINLAHTI
Paloisvirran rantapuisto
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Tunnetaan Iisalmen lemmenpolkuna, josta löytyy suihkulähde
ja mahdollisuus onkimiseen keskellä kaupunkia.

Iisalmi – Uurainen				

Uurainen
Äänekoski

			

		

224 km – 3 h

Uurainen/Äänekoski tarjoaa matkailijalle niin
nähtävää luonnon helmassa kuin mahdollisuuden kokea suomen kulttuurin ja historian
havinaa. Hirvaskankaalla pääset myös osallistumaan itse Aki Palsamäen huutokauppaan!

Majoitus
Hietasaari
Hietasaarentie 126
41240 KYYNÄMÖINEN
Lintulahti
Lintulantie 5 A
44440 RÄIHÄ

Hietasaari tarjoaa loistavat mahdollisuudet, varsinkin lapsiperheille, rauhallisen ja luonnonläheisen loman viettoon. Hietasaaren hiekkarantoja on kutsuttu Keski-Suomen Rivieraksi.
Nykyaikainen tasokas jäsenalue aivan matkanne varrella,
menittepä sitten etelästä pohjoiseen, tai pohjoisesta etelään.
Sekä Viitasaaren, että Äänekosken palvelut ovat lähellä.
Lintulahteen on helppo poiketa saunomaan, levähtämään ja
viihtymään mukavien karavaanariystävien parissa.

Nähtävyydet
Sumiaisten hitonhauta
Savolantie
44280 SUMIAINEN
Tärttämäen näköalakallio
Tärttämäentie 199
44100 ÄÄNEKOSKI
Huutokauppa Palsanmäki
Tervatehtaantie 93
41290 KANGASHÄKKI
Äänekosken taidemuseo
Kuhnamontie 1
44100 ÄÄNEKOSKI
Gallen-Kallelan jalanjäljillä
Ouluntie 2680
44440 LINTULAHTI
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Kohteen alareitti vie retkeilijän suoraan rotkon pohjalle suuren
kallioseinämän juurelle. Vajoaman pohjan täyttävät sammaloituneet kivet ja täydellinen hiljaisuus.
Tärttämäen näköalapaikka ja lyhyet maastopolut Tärttämäen
huipun ympäri avaavat kauniin maiseman Kuhnamon Tärttälahdelle ja aina Äänekosken kaupunkiin saakka.

Televisiosta tuttu Palsamäen huutokauppa löytyy Uuraisen/
Äänekosken vierestä hirvaskankaalla

Keskisuomalaisia maisemia ja tunnelmakuvia sekä vaihtuvia
näyttelyitä tarjoava ympärivuotinen taidemuseo.

Kierrä Akseli Gallen-Kallelan inspiraation lähteitä
Ääneseudulla

Uurainen – Lappeenranta				

Lappeenranta

		

259 km – 3 h 25 min

Saavut Lappeenrantaan mistä löydätte
kaikenlaisia nähtävyyksiä ja hienoja maisemia Järvi-Suomen kierroksella!

Majoitus
Camping Lappeenranta
Kuusimäenkatu 16
53810 Lappeenranta

Camping Lappeenranta on kaunis leirintäalue Saimaan rannalla, vain 5 minuutin päässä Lappeenrannan keskustasta.
Voit tulla meille matkailuautolla, telttailemaan, vuokrata
mökin tai vaikka saunomaan. 10 hehtaarin alueellamme on
runsaasti tilaa ja tekemistä kaiken ikäisille.

Nähtävyydet
Lappeenrannan linnoitus

Lappeenrannan linnoitus – Vanha kaupunki – kiehtoo niin
paikkakuntalaisia kuin matkailijoitakin mielenkiintoisella historiallaan.

Lappeenrannan hiekkalinna

Lappeenrannan Hiekkalinna on ihastuttanut satamassa jo 18
kertaa, vuodesta 2004 alkaen. Teemat ovat vaihdelleet vuosittain, ja upean Hiekkalinnan veistämiseen käytetään miljoonia
kiloja hiekkaa.

Satamatie 11
53900 LAPPEENRANTA
Saimaan kanavapolku

Kanavapolku seurailee kanavan vartta Mustolan ja Mälkiän
sulkujen välillä.

Lappeenrannan taidemuseo

Kotimaista taidetta 1850-luvulta nykypäivään Lappeenrannan
Linnoituksen vanhoissa 1700-luvun kasarmirakennuksissa.

Kristiinankatu 8-10,
53900 LAPPEENRANTA
Ratsuväkimuseo
Kristiinankatu 2,
Linnoitus,
53900 LAPPEENRANTA
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Lappeenrannan vanhimmassa rakennuksessa esitellään suomalaisen ratsuväen elämää aina 1500-luvulta alkaen niin
sodan kuin rauhankin ajalta.

Lappeenranta – Savonlinna					

Savonlinna

		

157 km – 2 h

Savonlinna on kauniin luonnon ympäröimä saarikaupunki. Täältä löytyy monta historiallista kohdetta, joista isoimmaksi nousee Olavinlinna. Historian
voit tuntea itse kävelemällä Wanhan savonlinnan
läheisyydessä. Monelle Savonlinna on myös tullut
tutuksi kuuluisien oopperajuhlien ansiosta.

Majoitus
Tanhuvaara Camping
Moinsalmentie 1042
57230 Savonlinna

Tanhuvaara Camping sijaitsee rauhallisella alueella järven
lähellä, vain 5 min kävelymatkan päässä Tanhuvaara-matkailukeskuksen palveluista. Tanhuvaara Camping yhdistää rennon
lomanvieton kauniissa luonnossa liikunnallisen matkailukeskuksen palveluihin. Voit yhdistää lomaasi mm. urheilukylpylän,
venevuokrauksen tai vaikka käynnin ryhmäliikuntatunneilla.

Nähtävyydet
Olavinlinna
Olavinlinna
57130 SAVONLINNA
Kerimäen kirkko
Hälväntie 1
58200 KERIMÄKI

Tuhansien tarinoiden ja monien taistelujen ikoninen Olavinlinna.

Kerimäen kirkko on maailman suurin puukirkko, ”keltainen
jättiläinen” pienessä Saimaan Puruveden rantakylässä Kerimäellä.

Wanha Savonlinna

Olavinlinnan juurella on Wanha Savonlinna puutaloineen ja
puistokatuineen.

Konsertit savonlinnassa

Savonlinna on musiikkikaupunki. Konsertit ovat Savonlinnan ja
lähiseudun tapahtumatarjonnassa läsnä ympäri vuoden.

Lusto metsämuseo

Lusto tarjoaa oivalluksia ja erilaisia näkökulmia metsän ymmärtämiseen. Metsäkulttuurin valtakunnallinen vastuumuseo
sijaitsee Punkaharjulla, keskellä kauneinta itäsuomalaista
harju- ja järviluontoa.

Lustontie 1
PUNKAHARJU
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Savonlinna – Lieksa / Koli					

Lieksa

		

224 km – 3 h

Lieksa on kaunis itäsuomalainen kunta, jonka
alueella on paljon nähtävää. Lieksan luonnosta
löytyy useita kuvankauniita alueita, joista Kolin
kansallispuisto sekä Ruunaa lukeutuvat luultavasti
tunnetuimpiin. Kaupunkialueelta löytyvät muun
muassa Lieksan tori sekä Pielisen museo.

Majoitus
Lomakylä Timitraniemi
Timitrantie 25
81720 LIEKSA

Viihtyisä lomakylä Pielisen rannalla – vain kivenheiton päässä
Lieksan keskustasta.

Nähtävyydet
Kolin kansallispuisto

Suomen tunnetuin kansallismaisema. Koe Kolin lumo, avara
ja upea maisema jylhien vaarojen laelta. Etsi mielen ja sielun
rauhaa ikiaikaisista metsistä ja näkymistä yli Pielisen.

Ruunaan kosket

Komeat ja kuohuvat kosket tarjoavat mahdollisuuden niin
kalastamiseen kuin melontaankin

Neitikoskentie 47
81750 PANKAKOSKI
Pielisen museo
Pappilantie 2
81720 LIEKSA

Pielisen museo sijaitsee kauniissa Lieksanjoen maisemissa Pappilanniemessä. Museon näyttelyt kertovat Pielisen Karjalan ja
erityisesti Lieksan ja Pielisjärven historiasta.

Patvinsuon kansallispuisto

Tähyä aapasoiden yli, niin voit nähdä metsien ruhtinaan –
kontion – ilman että se vainuaa ihmisen läsnäolon. Luontotornista pääset seuraamaan suon kiihkeää kevätrytmiä, yötöntä
sydänkesää ja syksyn usvaista maisemaa. Retken kruunaa
pulahtaminen järveen silkkisiltä hiekkarannoilta tai Suomunjärven rantasaunasta.

Paateri

Kuvanveistäjä Eva Ryynäsen taitelijakoti ja Paaterin kirkko
kuuluvat Pielisen museon kohteisiin. Ateljee, asuinrakennus,
galleriakahvila ja kirkko muodostavat vaikuttavan kokonaisuuden, jossa taiteilijan kädenjälki näkyy vahvana.

Paateri 21
81560 VUONISJÄRVI
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Lieksa / Koli – Kuopio								

Kuopio

184 km – 2 h 20 min

Saarista koostuvan Kuopion sykkivin sydän
on lupsakan savolainen tori. Puijo, Tahko,
sekä Rauhalahden kylpylähotelli pitävät
aktiivimatkailijan tyytyväisenä.

Majoitus
Rauhalahti Camping
Rauhankatu 3
70700 KUOPIO
Alatalo Camping
Jänneniementie 264
70940 JÄNNEVIRTA

Viiden tähden leirintäalue, jossa kesällä 266 sähköistettyä
ja asfaltoitua caravanpaikkaa, joista 102 on varustettu myös
vesiliitännällä. Talvella käytössä 27 sähköistettyä caravanpaikkaa
Alatalo on Kuopion yhdistyksen omistama ja ylläpitämä karavaanialue Jännevirralla. Alue sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Juurusveden rannalla, vanhan maalaistalon ympärillä.

Nähtävyydet ja aktiviteetit
Puijon torni
Puijontie 135
70300 KUOPIO
Bellanranta
Siikaranta 9
70620 KUOPIO
Tarina Golf
Tarinagolfintie 19
71800 SIILINJÄRVI

Tervetuloa onnellisuuden huipulle! Puijolla koet luontoa kunnioittavat paikalliset ohjelmapalvelut ja korkeatasoiset, lähiruokaa tarjoilevat ravintolat.
Bellanranta tarjoaa laajasti elämyksiä ja aktiviteetteja kaikenikäisille

Savossa golfin ystäviä hemmotellaan myös Siilinjärvellä, jossa
palvelee 36-reikäinen golfkeskus Tarinagolf.

Muikkuravintola Sampo
Kauppakatu 13
70100 KUOPIO

Suomen kuuluisin ja vanhin muikkuravintola on kuopiolainen
Ravintola Sampo. Historiallisessa miljöössä toimiva sympaattinen erikoisravintola on yhdistelmä nostalgiaa, ajattomia
makuja ja trendikästä kaupunkikulttuuria.

Hanna Partanen

Suomen vanhin kalakukkoleipomo, joka tarjoaa tuoreet kukot,
lihapiirakat sekä munkit joko leipomosta tai torin myyntivaunusta.

Kasarmikatu 15
70110 KUOPIO
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