Retkiopas
Nähtävyyksien napapiirin kierros

Nähtävyyksien napapiirinkierros tarjoaa matkaajalle
henkeäsalpaavia nähtävyyksiä Kuopiosta Rovaniemelle saakka. Matkan varrella pääset nauttimaan Kuusamon Rukatunturin komeudesta sekä Oulun Nallikarin
hietikoista!

INFO
Reitin pituus: 1 160m
Ajo-aika: 15h
Matkan kesto noin 7vrk

Google Maps -reitti

Kuopio – Vuokatti									

Vuokatti
(Sotkamo)

186 km – 2 h 30 min

Vuokatista löytyy niin historiallista kuin luonnonläheistä nähtävää. Kauniita maisemia voit ihastella
hiidenportissa ja vuokatin näköalatasanteella.
Historian havinaa tarjoaa Sotkamon historiallinen
pienoismalli ja Aatos.

Majoitus
Kattivankkuri
Veikontie 3
VUOKATTI

Kattivankkuri on SF Caravan Kainuu ry:n omistama jäsenyhdistysalue. Aluetta pyöritetään pääasiassa kainuulaisten
karavaanareiden talkootyöllä ja pyrimme tarjoamaan teille
parhaan mahdollisen kokemuksen alueestamme.

Aktiviteetit
Makasiinimuseo
Sopalantie 1
88600 SOTKAMO
Vuokatin näköalatasanne
Vuokatintie 40
88610 VUOKATTI
Historiallinen pienoismalli
Kainuuntie 18
88600 SOTKAMO
K-marketin yläkerta
Hiidenportin kansallispuisto
Hiidenportintie 86
SOTKAMO
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Museon yli 1200 kappaleen esinekokoelma kertoo Sotkamon
paikallishistoriasta kivikauden esinelöydöistä aina 1900-luvun
lopulle.
Vuokatinvaaran päältä löydät kaksi näköalapaikkaa, joista
avautuu alueemme sydämet Sotkamo ja Vuokatti. Ensimmäisen näköalapaikan löydät Vaarantien päätepisteessä heti
p-paikoituksen vierestä.
Sotkamon kirkonkylän historiallinen pienoismalli vuodelta 1939
valmistui vuonna 1997. Malli koottiin kansalaisopiston opintopiirissä kolmen lukuvuoden aikana. Malli kuvaa kirkonkylän
aluetta Hirvenniemen kärjestä Kirkkosalmen siltaan ja sen
mittakaava on 1:300.
Sotkamon saloseudun sydämessä sijaitsevan Hiidenportin
alkuvoimainen rotkomaisema on vaikuttava näky. Kansallispuisto tarjoaa kohteita ja tarinoita myös kulttuurihistoriasta
kiinnostuneelle. Jylhälle kalliorotkolle johtavan polun varrella
voit kokea salaperäisen kuusikon, kauniisti karun kukkaniityn
ja kaskiahon tunnelman.

Vuokatti – Suomussalmi				

Suomussalmi

				

114 km – 1 h 30 min

Matkalla Vuokatista Suomusalmelle törmäät
peltoon, joka on täynnä erityisen hiljaisia ihmisiä.
Suomussalmella pääset tutustumaan kauniiseen
ympäristöön ja aitoihin poroihin. Reissulla on myös
mahdollisuus tutustua Talvisodassa käytettyyn
kalustoon.

Majoitus
Hossan leirintäalue
Jatkonsalmentie 6
89920, RUHTINANSALMI
Kylmäluoman leirintäalue
Pajuluomantie 20
93540 TYRÖVAARA

Karhunkainalon leirintäalue sijaitsee Hossan kansallispuiston
viehättävissä maisemissa Öllörin rannalla. Leirintäalueella on
50 asuntovaunupaikkaa sähköliitännällä ja 18 asuntovaunupaikkaa ilman sähköliitäntää sekä telttapaikkoja.
Kylmäluoman leirintäalue palvelee luonnon rauhassa, komeissa harjumaisemassa kalaisten vesien äärellä läpi vuoden. Leirintäalue tunnetaan tunnelmallisista rantasaunoista, hyvästä
palvelusta ja siististä ympäristöstä.

Aktiviteetit
Hiljainen kansa
Suomussalmen keskustasta
n. 30 km Kuusamoon päin,
Viitostie 547
Talvisotamuseo
Raatteentie 2
89800 SUOMUSSALMI

Hossan poropuisto
Mäntyniementie 10
89920 RUHTINANSALMI
Hossan kansallispuisto
Jalonkaarre 5
89600 SUOMUSSALMI
Risteily Turjanlinnaan
Suomussalmen keskustan
laivalaituri, Viitostie 243.
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Hiljainen kansa on tuhatkunta turvepäistä hahmoa Käpylän
pellolla viitostien varrella, kesästä 1994. Hiljainen kansa rakennettiin ensimmäisen kerran 1988 Reijo Kelan toimesta hänen
Ilmarin Kynnös esitykseensä Lassilan pellolle, Karhulanvaaran
suoralle.
Talvisotanäyttely kertoo Suomussalmesta ennen talvisotaa,
evakkoonlähdöstä, kylmyyden vaikutuksista sodan kulkuun,
puna-armeijan kohtalonhetket, Suomelle kallisarvoisesta sotasaaliista Raatteen tieltä sekä olosuhteet, joihin palattiin sodan
jälkeen.
Poropuistossa järjestetään porotilavierailuija, tilausruokailuja,
perhejuhlia, ja talvisin poroajeluja.Puistossa voi ruokkia poroja
kädestä ja kokeilla vaikka suopunginheittoa.
Kansallispuiston alueella on paljon kauniita ja erikoisia paikkoja. Ihmisen työ ja luovuus ovat jättäneet näkyviä merkkejä
metsien uumeniin ja järvien rannoille. Vanhimmat jäljet ovat
kivikaudelta.
Risteilyt Turjanlinnaan, kirjailija Ilmari Kiannon kotiin.
27.6.-14.8.2022 joka päivä klo 11.00 ja klo 15.00

Suomussalmi – Kuusamo				

Kuusamo

		

		

141 km – 1 h 40 min

Kuusamo on reitin ulkoilmanähtävyyksiä jahtaavan unelma! Henkeäsalpaavat kanjonijärvet ja kvartsivaarat sekä unohtamatta pientä
palaa historiaa Salpalinjan puolustuslinjan
muodossa!

Majoitus
Iisakki village
Myllylahdentie 4
93830 RUKATUNTURI

Pukinsaaren leirintäalue sijaitsee Kristiinankaupungin puutalokeskustan läheisyydessä meren rannalla. tLeirintäalueella
on 17 vuokrattavaa mökkiä, 100 karavaanipaikkaa joista 50
sähköllä ja telttailijoille 2 aluetta.

Aktiviteetit
Valtavaara

Vanhastaan metsäpalojenkin tähyilypaikkana toimineelta Valtavaaralta avautuvat näkymät yltävät kymmeniä kilometrejä
yli Kuusamon ja idässä Venäjän puolellekin. Kuusikkovaarojen,
rakkarinteiden ja pienten vesistöjen kirjo on upea.

Salpalinja

Salpalinjan linnoitusreitillä esitetään 1920-luvulla toimineen
tukinsiirtolaitoksen vaiheita ja laitteita (toiminnassa vv. 19231929) sekä sotavuosien 1941-1944 varustelutöiden muistoja.

Kuusamon keskustasta noin 6
km Kajaanintietä (5) etelään,
josta vasemmalle Lämsänkyläntietä noin 6 km
Julma-Ölkky
Julma-Ölkyntie 86, 93700
Kuusamo

Julma-Ölkky on suurin kolmesta Suomessa olevasta maan
halkeamaan syntyneestä kanjonijärvestä. Julman Ölkyn synty
ajoittuu yli 2 miljardia vuotta sitten tapahtuneeseen maapallon pinnan muodostumiseen.t

Kuntivaara

Kvartsivaara, jonka korkeus on 481 metriä. Vaaralle kulkee
luontoreitti. Sieltä pystyy ihastelemaan näkymää rajan yli
Venäjän puolelle

Myllykoski

Myllykoski on Kuusamossa, Kitkajoen varrella sijaitseva voimakkaasti virtaava koski jossa on mylly. Karhunkierros-vaellusreitti ylittää kosken riippusiltaa pitkin. Lähimmälle tielle
Myllykoskelta on noin alle puoli kilometriä ja sinne menee
hyväkuntoinen leveä polku.

Myllykoskentie 29
93850 Kuusamo
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Kuusamo – Rovaniemi					

Rovaniemi

		

192 km – 2 h 30 min

Rovaniemi tarjoaa uskomattoman kauniita
maisemia ja mahdollisuuden tutustua lapin
eläimiin kuten poroihin. Ihastele Rovaniemen
luontoa vaellellen tai varaa jokiveneristeily ja
tutustu Rovaniemeen vesiltä käsin.

Majoitus
Ounaskoski Camping
Jäämerentie 1
96200 ROVANIEMI

Ounaskosken Leirintäalue sijaitsee Rovaniemellä, Lapin pääkaupungissa, Joulupukin kotikaupungissa. Löydät meidät
kaupungin keskustan kauneimmalta alueelta, Kemijoen itärannalta.

Aktiviteetit
Arktikum
Pohjoisranta 4
96200 ROVANIEMI

Korundi
Lapinkävijäntie 4
96100 ROVANIEMI
Tiedekeskus Pilke
Ounasjoentie 6
96200 ROVANIEMI
Santa Claus Village
Tähtikuja 1
96930 NAPAPIIRI

Husky Park
Joulumaantie 3
96930 NAPAPIIRI
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Olemme tiedekeskus ja museo ja tuomme pohjoisen luonnon,
kulttuurit ja historian lähellesi. Me Arktikumin toimijat, Lapin
yliopiston Arktinen keskus ja Lapin maakuntamuseo teemme
töitä pohjoisen puolesta.
Taide avaa maailmaa pohjoisesta perspektiivistä Kulttuuritalo
Korundissa Rovaniemellä. Lapin kamariorkesterin ja Rovaniemen taidemuseon kodissa kohtaavat taiteen kokijat ja tekijät.
Kiehtovatko pohjoiset metsät? Rovaniemellä Ounasjoen rannalla sijaitseva Pilke on sinun paikkasi! Tiedekeskuksen näyttely vie tutkimusmatkalle ajankohtaisiin metsäteemoihin ja Pilke
Shop tarjoaa metsän tuotteita kaikille aisteille.
Tapaa Joulupukki vuoden jokaisena päivänä ja ylitä
taianomainen Napapiiri. Lähetä ystävällesi postia Napapiirin
erikoisleimalla, tapaa Joulupukin porot, tee ostoksia lukuisissa
lahjatavarakaupoissa ja nauti ainutlaatuisista matkailuelämyksistä Joulupukin Pajakylässä Rovaniemellä!
Koirien tekemisen into, entisaikojen tunnelma ja Lapin eksotiikka. Tule tutustumaan aitoihin siperianhuskyihin, nauti
puiston miljööstä ja riemuitse reen vauhdista!

Rovaniemi – Ranua				

Ranua

		

			

82 km – 1 h

Ranua on elämyksellinen paikkakunta, josta
löytyy nähtävää niin kaupungin keskeltä kuin
luonnostakin. Täältä löytyvien nähtävyyksien
luonne vaihtelee paikallisen ranualaisesta
yllättävänkin kansainväliseen.

Majoitus
Ranuajärven leirintäalue
Leirintäalueentie 5
97700 RANUA

Erinomainen vaihtoehto sinulle, joka etsit edullista ja rauhallista majapaikkaa vesistönäkymillä! Ranuanjärvi Camping
sijaitsee Ranuan keskustan tuntumassa. Lähimpään markettiin
on noin 2 km ja Ranuan eläinpuistoon n. 5 km. Leirintäalueella
on teltta- ja asuntovaunupaikkoja sekä kesäasuttavia mökkejä.

Aktiviteetit
Ranuan Kirkko
Kirkkotie 10
97700 RANUA
Japanitalo
Olangontie 20
SIMOJÄRVI, RANUA

Idyllinen ristikirkko seisoo Ranuanjärven rannalla Ranuan keskustassa. Jarl Eklundin suunnittelema Ranuan kirkko vihittiin
käyttöön vuonna 1914. Matti Visantin maalaama alttaritaulu
Jeesuksen toinen tuleminen on vuodelta 1951.
Nauti Lapin kesästä ohjattujen ja itsenäisten aktiviteettien
parissa. Tarjoamme vieraillemme mahdollisuuden aktiiviseen
kesäloman viettoon keskellä Lapin kauneinta luontoa.

Ranuan pappila- ja
pitäjämuseo
Pappilantie 11
97700 RANUA

Simojoki sopii erinomaisesti perhokalastukseen rannalta. Varmimpia saaliskaloja Simojoella ovat harjus ja hauki, alaosalla
saaliiksi voi saada merestä nousseen lohen.

Ranuan eläinpuisto

Ranuan eläinpuistossa asuvat Suomen ainoat jääkarhut ja 50
muuta arktista ja pohjoista eläinlajia, yhteensä n. 200 eläinyksilöä. Eläimet asustavat tilavissa aitauksissa pohjoisen metsän
keskellä, luonnollisessa ympäristössä.

Rovaniementie 29
97700 RANUA
Saukkojärven kotiseutu- ja
koulumuseo
Toljantie 196 B
RANUA
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Koulurakennus on valmistunut vuonna 1898 ja toimi kouluna
aina vuoteen 1958 saakka. Nykyään rakennus toimii kotiseutu- ja koulumuseona. Alakerrassa sijaitseva koulumuseo on
sisustettu 1930-50 -lukujen tyyliin, ja osa huonekaluista onkin
koulun ja opettajien alkuperäistä kalustoa.

Ranua – Oulu										160km – 2 h

Oulu

Etappina toimii tällä kertaa Oulu, joka
tunnetaan pohjoisen pääkaupunkina. Oulusta löytyy urbaanien nähtävyyksien hakijalle, vaikka minkälaista tekemistä!

Majoitus
Nallikari Caravan
Leiritie 10
90510 OULU

Nallikari tarjoaa yhden Suomen parhaista ympärivuotisista
leirintäalueista. Nallikariin on helppo tulla isommallakin matkailuajoneuvoilla; pääväyliltä on opastus suoraan perille.

Aktiviteetit
Pikisaari
Pikisaari
90100 Oulu
Kasvitieteellinen puutarha
Linnainmaa
90570 OULU
Hupisaarten kaupunginpuisto
Hupisaartenpolku
OULU
Nallikari
Nallikari
OULU

7

Idyllinen puukaupunki, vanha teollisuusmiljöö ja uniikki taiteilijayhteisö odottavat kulkijaa, joka ylittää joen kävelysiltaa
pitkin Torinrannan kohdalla.
Yleisölle avoin puutarha, jonka maamerkkinä toimivat Pyramidin muotoiset kasvihuoneet, joista löytyy 1200 erilaista eksoottista kasvilajia

Hupisaaret koostuu kymmenistä pienistä Oulujoen suiston saarista ja puistoista. Ainolanpuiston alueella oli muotopuutarha
jo vuonna 1826. Hupisaaret yksinkertaisesti hurmaavat puistossa kävijän.
Helmenhohtoisten hiekkarantojen ja näyttävien auringonlaskujen Nallikaria kutsutaan Pohjolan Rivieraksi. Laadukkaat
majoituspalvelut ja monipuoliset virkistäytymismahdollisuudet
löytyvät kaikki Hietasaaresta, vajaan neljän kilometrin päässä
Oulun keskustasta.

Oulu – Kuopio									 286 km – 3 h 30 min

Kuopio

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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