Nähtävyyksiä
Points of interest

Pielisen Kierros
Pielisen Kierros -pyöräilyreitti kiertää nimensä mukaisesti erämaisen, Suomen neljäksi suurimman järven, Pielisen. Pyöräillen
pääset tutustumaan Suomen tunnetuimpaan kansallismaisemaan, Koliin ja Kolin kansallispuistoon monesta näkökulmasta.
Reitin varrella on myös muita nähtävyyksiä. Reitti kulkee pääosin rauhallisilla hiekkateillä maaseudulla. Kaikkiaan matkaa on
noin 250 kilometriä. Kierroksen etappeina on majoitusyrityksiä,
ja näiden välisiä matkoja suositellaan päivän mittaiseksi retkeksi. Koko reitin kiertämiseen kannattaakin varata useampi päivä.
Reitistä voi myös helposti valita sopivia osuuksia tai tehdä joko
eteläisen tai pohjoisen reitin matkustamalla noin puolessa
välissä Pielisen yli laivalla. Matkalle mukaan kannattaa ottaa
vähintään kartta ja reittiselosteet. Selosteet ovat tulostettavissa
sivulla: ww.koli.fi/pyoraily.

Pielinen Tour

www.koli.fi

PIELISEN KIERROS

The Pielinen Tour cycling route circles the fourth largest lake
in Finland, Pielinen. Cycling is a great way to discover the most
famous national landscape in Finland in Koli and Koli National
Park from multiple perspectives. There are lots of other points of
interest along the way too. Most of the cycling route is on quiet
dirt roads in the countryside. The route covers a total distance of
approximately 250 kilometres. Accommodation and food services are located at regular intervals that can be covered in a day.
Several days should be reserved to cover the entire distance.
Alternatively, it is possible to select shorter sections or to complete the southern or northern section by crossing Lake Pielinen
by ferry at around half distance. Remember to pack a map and
route description, which can be downloaded from the website
www.koli.fi/bicycling.

pyöräilykartta

Euroopan unioni

Euroopan aluekehitysrahasto
Euroopan sosiaalirahasto

1 Koli Freetime
Koli Freetime is situated near Koli in Ahmovaara, Juuka, beside a small lake
with a nice swimming beach and a large lakeside sauna. Rowing boats and
canoes are available for rent, and you can fish in the lake. Nature trails and
connecting hiking trails to Koli National Park start from the garden, and all
the services of Koli are nearby. The cycling package includes: dinner (Karelian stew) until 8pm, sauna, accommodation with own shower and WC, bed
linen and a towel, breakfast and a picnic lunch. Reception is open daily until
8pm after which keys can be picked up by calling +358 10 322 3040.
Distances to next services: Kivikylän Herkku approx. 24 km,
Laukkalan Mökit approx. 52 km.
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Ahveninen ja Punainen Talo – upeat maisemat Pieliselle 		
ja historiallinen talo palveluineen
Ahveninen and Punainen Talo – Splendid views over Lake
Pielinen and a historic red house with services

4

Vornantie – museotie ja Suomen sodan taistelun muistomerkki
Vornantie – Museum road and Finnish War (1808–1809) 		
battle memorial

5

Vuonislahden kylä – elävä kulttuurikylä, joka on tunnettu
Kuvanveistäjä Eva Ryynäsestä ja kirjailija
Heikki Turusesta
Vuonislahti village – A lively cultural village famous for 		
sculptor Eva Ryynänen and author Heikki Turunen
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3 Kestikievari Herranniemi

2 Laukkalan Mökit

Välimatkat lähietappeihin: Kivikylän Herkku, n. 24 km ja
Laukkalan Mökit n. 52 km.

Pirunkirkko – Z-kirjaimen mallinen 34 metriä pitkä 		
ja 1–7 metriä korkea rakoluola
Pirunkirkko (“Devil’s Church”) – 34-metre crevice in the 		
shape of a Z with a depth of 1–7 metres
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Majoitus- ja ruokapalvelut reitin varrella | Accomodation and food services along the route
Koli Freetime on lähellä Kolia Juuan Ahmovaarassa. Matkailukeskus sijaitsee
pienen järven rannalla, jossa on hyvä uimaranta ja iso rantasauna. Vuokralla
soutuveneitä ja kanootteja. Kalastusmahdollisuus. Luontopolut ja yhteysreitit Kolin kansallispuistoon lähtevät pihapiiristä ja Kolin palvelut ovat lähellä.
Pyöräilypaketti sisältää: päivällisen klo 20 asti – karjalanpaistia, saunan,
majoituksen omalla suihkulla ja wc:llä, liinavaatteet ja pyyheliinan, aamupalan – ajankohta sovittavissa sekä retkievään. Vastaanotto on avoinna klo 20
asti, jonka jälkeen avaimen saa soittamalla numeroon 010 322 3040.
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cycling map
1:50 000

1 Koli Freetime

Kolin näköalapaikat – näkymät kansallismaisemaan, 		
Kolin luontokeskus Ukko – pysyvä ja vaihtuvat näyttelyt
Koli observation points – Views over the national 		
park, Koli Nature Centre Ukko – Permanent and tempo-		
rary exhibitions
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PIELINEN TOUR

Kartan tekemiseen on saatu tukea Pohjois-Karjalan
matkailun kasvuohjelma 2015–2017 -hankkeelta.

1

Laukkalan Mökit sijaisee Pielisen eteläpäässä luonnonkauniilla Ahvenisen
alueella Enossa. Laukkalan Mökeillä on huskyja ja poroja ja monipuolinen
aktiviteettitarjonta. Kesäaikaan myytävänä on tuoreita mansikoita ja Maatalon jäätelöä sekä kylmäpuristetut mansikka-, mustikka- ja vadelmamehua.
Majoitusta on mökissä sisältäen saunan, suihkun ja wc:n ja muut mökin
palvelut tai aitoissa sisältäen suihkun, wc:n ja pyykinpesukoneen käytön.
Aamiaiset, retkieväät ja muut ruokailut on sovittava erikseen.
Välimatkat lähietappeihin: Koli Freetime n. 52 km ja
Kestikievari Herranniemi n. 27 km.

Kestikievari Herranniemi sijaitsee Pielisen itärannalla Vuonislahdessa. Vuonislahteen voi tulla myös Kolin satamasta kantosiipialuksella, lue lisää www.koli.
fi/risteilyt. Vuonislahdessa voi poiketa Paateriin, Eva Ryynäsen ateljeehen,
honkahirsikirkkoon, taiteilijakotiin ja galleriakahvilaan joko pyöräillen, patikoiden sekä vesitse soutuveneellä tai kanootilla Kestikievari Herranniemestä.
Pyöräilypaketti sisältää: päivällisen klo 20 asti – menu vaihtelee päivittäin,
saunan, majoituksen omalla suihkulla ja wc:llä, liinavaatteet ja pyyheliinan,
aamupalan klo 8–10 ja retkievään. Vastaanotto on avoinna klo 22 asti.
Välimatkat lähietappeihin: Laukkalan Mökit n. 27 km, Timitra Hostel n. 25 km.

2 Laukkalan Mökit (Laukkala Cottages)

3 Kestikievari Herranniemi

Laukkalan Mökit is situated at the southern end of Lake Pielinen in the
beautiful Ahveninen part of Eno. Laukkalan Mökit has huskies and reindeer,
and you can enjoy a wide range of activities. In summertime you can buy
fresh strawberries, homemade ice cream, and fresh-squeezed strawberry,
blueberry and raspberry juices. Accommodation is available in cottages
including sauna, shower, WC and other conveniences or converted barns
including shower, WC and use of washing machine. Breakfast, lunch picnics
and other food must be ordered in advance.

Kestikievari Herranniemi is situated in Vuonislahti on the eastern shore of Lake
Pielinen. A hydrofoil service also operates between Koli Harbour and Vuonislahti (www.koli.fi/cruises). In Vuonislahti you can visit Paateri, the artist
home of Eva Ryynänen, the log church, the artist residence and the gallery
café, either on bike, by hiking or across the lake by rowing boat or canoe from
Kestikievari Herranniemi. The cycling package includes: dinner until 8pm (daily
menu), sauna, accommodation with own shower and WC, bed linen and a towel,
breakfast (8am-10am) and a picnic lunch. Reception is open daily until 10pm.

Distances to next services: Koli Freetime approx. 52 km,
Kestikievari Herranniemi approx. 27 km.

Distances to next services: Laukkalan Mökit approx. 27 km,
Timitra Hostel approx. 25 km.
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4 Timitra Hostel

Laukkalan Mökit / Laukkala Cottages
Haapalahdentie 171, 81295 Haapalahti, puh./tel. +358 (0)50 592 4252,
reception@santasreindeers.fi, santasreindeers.fi

5 Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä Oy

Timitra Hostel on perheyrityksen pyörittämä designhostelli Lieksan keskustan
tuntumassa. Hostellin pihapiirissä sijaitsevat Rajaperinnetalo ja Talligalleria.
Galleriassa pidetään kesäisin konsertteja. Lähellä on myös muut Lieksan keskustan nähtävyydet. Lieksaan voi tulla Kolilta myös laivalla. Pyöräilypaketti
sisältää: päivällisen – menu vaihtelee päivittäin, saunan klo 22 asti, majoituksen liinavaatteilla ja pyyheliinalla, aamupalan ja retkievään. Tilattavissa erikseen lisämaksusta: rantasauna ja palju. Saatavana päivittäin myös lounasta.

Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä Oy sijaitsee Pielisen pohjoispäässä
Nurmeksessa. Liikuntahalli PielisAreena ja golfkenttä Pielis-Golf ovat välittömässä läheisyydessä. Hyvärilästä voi vuokrata hybridipolkupyöriä. Pyöräilypaketti sisältää: päivällisen klo 20 asti – menu vaihtelee päivittäin, saunan,
majoituksen omalla suihkulla (wc yhteiskäytössä), liinavaatteet ja pyyheliinan,
aamupalan ma–pe klo 7–10 ja la–su klo 8–10 sekä retkievään. Vastaanotto on
avoinna klo 22 asti.

Välimatkat lähietappeihin: Kestikievari Herranniemi n. 25 km,
Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä Oy n. 60 km.

Välimatkat muihin etappeihin: Timitran Hostel n. 60 km,
Kivikylän Herkku n. 55 km.

4 Timitra Hostel
Timitra Hostel is a family-run design hostel near the centre of Lieksa. The
Border Heritage Museum (Rajaperinnetalo) and Stable Gallery (Talligalleria)
are located in the same area. The gallery also hosts concerts in summertime.
All other points of interest in the centre of Lieksa are situated nearby. A ferry
service operates between Koli and Lieksa. The cycling package includes: dinner (daily menu), sauna until 10pm, accommodation with bed linen and a towel,
breakfast and a picnic lunch. A lakeside sauna and hot tub can be booked for
an additional fee. Lunch is also available daily.
Distances to next services: Kestikievari Herranniemi approx. 25 km,
Hyvärilä Holiday and Youth Centre approx. 60 km.

Timitra Hostel
Timitrantie 3, 81700 Lieksa, puh./tel. +358 (0)44 333 4044,
timitra@timitra.fi, www.timitra.fi

5 Hyvärilä Holiday and Youth Centre
Hyvärilä Holiday and Youth Centre is situated at the northern end of Lake
Pielinen in Nurmes. The PielisAreena sports hall and Pielis-Golf are located in
the same area. Hyvärilä rents hybrid bicycles. The cycling package includes:
dinner (daily menu) until 8pm, sauna, accommodation with own shower
(shared WC), bed linen and a towel, breakfast (Mon–Fri 7am–10am, Sat–Sun
8am–10am) and a picnic lunch. Reception is open daily until 10pm.
Distances to next services: Timitran Hostel approx. 60 km,
Kivikylän Herkku approx. 55 km.

Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä / Hyvärilä Holiday and Youth Centre
Lomatie 12, 75500 Nurmes, puh./tel. +358 (0)40 104 5960,
hyvarila@nurmes.fi, www.hyvarila.com

Kestikievari Herranniemi
Vuonislahdentie 185, 81590 Vuonislahti, puh./tel. +358 (0)400 482 949,
reception@herranniemi.com, www.herranniemi.com.

6 Kivikylän Herkku
Kivikylän Herkku sijaitsee Nunnanlahdessa, Juuassa. Täällä majoittuessa
voit tutustua Juuan nähtävyyksiin. Pyöräilypaketti sisältää: päivällisen klo
18 asti – vaihtoehtoina paistettu Pielisen kuha tai hirvikäristys, majoituksen
omalla suihkulla ja wc:llä, liinavaatteet ja pyyheliinan, aamupalan klo 6–10
ja retkievään. Lisämaksusta rantasauna. Huonemajoitukseen on noudettava avaimet klo 18 mennessä.
Välimatkat lähietappeihin: Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä Oy n. 55 km
ja Koli Freetime n. 30 km.

6 Kivikylän Herkku
Kivikylän Herkku is situated in Nunnanlahti, where you can enjoy all the
sights in Juuka. The cycling package includes: dinner (fried pike-perch from
Pielinen or elk stew) until 6pm, accommodation with own shower and WC,
bed linen and a towel, breakfast (6am-10am) and a picnic lunch. A lakeside
sauna can be booked for an additional fee. Room keys must be picked up by
6am.

Pielisen Museo – Suomen toiseksi suurin ulkoilmamuseo
Pielinen Museum – Second biggest open-air museum 		
in Finland
Köyhän Koli – upeat näkymät Kolille ja Pieliselle Köyhän
Koli – Splendid views over Koli and Lake Pielinen
Mätäsvaaran kaivosalue – suomalaista kaivoshistoriaa
Mätäsvaara mining area – Mining history of Finland
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Höljäkän kesäteatteri
Höljäkkä Summer Theatre

11

Bomban talo ja karjalaiskylä – karjalaista arkkitehtuuria 		
ja kulttuuria
Bomba House and Karelian Village – Karelian architecture
and culture

12

Nurmeksen Museovarikko – höyry- ja dieselvetureita,
matkustajavaunuja ja pienoismalleja
Museum train yard – Historic steam and diesel locomo		
tives, passenger wagons and miniature models

13

Puu-Nurmes ja vanha kauppala – yhtenäinen puutaloalue
koivukujineen
Puu-Nurmes and historic centre – Wooden house district
with birch-lined alleys

14

Vuokonjärven kesäteatteri
Vuokonjärvi Summer Theatre
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Koli Freetime
Kopravaarantie 27, 83950 Ahmovaara, puh./tel. +358 (0)10 322 3040,
koli@kolifreetime.fi, www.kolifreetime.fi

Paateri – puutaitelija Eva Ryynäsen taiteilijakoti ja kirkko
Paateri – Artist home of Eva Ryynänen and church

16

17
18
19
20

Keski-Vuokon kulttuurimaisema – vanhoja asutuksia 		
ympäröivät kiviaidat ja jokivarsi sekä tsasouna
Keski-Vuokko cultural landscape – Historic dwellings		
surrounded by stone walls and beside a river and
tsasouna
Pyötikön tsasouna – luostarialueelle vuonna 1977
rakennettu rukoushuone
Pyötikkö tsasouna – Prayer room built in 1977 on the 		
grounds of a monastery
Sinikan Savikammari – uniikkeja keramiikkateoksia
Sinikan Savikammari – Unique ceramics
Paalasmaa – Suomen korkein saari
Paalasmaa – The highest island in Finland
Puu-Juuka – yhtenäinen puutaloalue
Puu-Juuka – Wooden house district
Suomen Kivikeskus – pysyvä ja vaihtuva näyttely
Finnish Stone Center – Permanent and temporary
exhibitions

Distances to next services: Hyvärilä Holiday and Youth Centre approx.
55 km, Koli Freetime approx. 30 km.

Kivikylän Herkku
Nunnanlahdentie 1105, 83940 Nunnanlahti, puh./tel. +358 (0)50 361 4730,
pajarinen.johanna@gmail.com

Reitin kunnat, kaupungit ja nähtävyydet | Municipalities and points of interest along the route
Koli

Lieksa

Nurmes

Juuka

Kolilla on monta merkitystä. Se on kansallismaisema, kansallispuisto,
matkailualue, laskettelu- ja hiihtokohde, eteläisen Suomen korkein kohta,
geologinen nähtävyys, suomalaisen kulttuurin keskittymä. Kolin alueella on
runsaasti nähtävyyksiä, majoitus- ja ruokapaikkoja sekä kauppapalveluita.
Koli kuuluu pääosin Lieksan kaupunkiin. Lue lisää: www.koli.fi.

Lieksa sijaitsee Pielisen ja itärajan välissä. Asukkaita kaupungissa on yli
11 000. Kaupunki on kuuluisa erämaistaan: Kolista, Pielisestä, Ruunaan
retkeilyalueesta ja Patvinsuon kansallispuistosta. Lieksa on myös elävä
kulttuurikaupunki. Lieksan Vaskiviikot ja Pielinen Soi -festivaali houkuttelevat musiikin ystäviä ympäri maailmaa. Kaupungin keskusta-alueella on
runsaasti kauppa- ja muita erikoisliikkeitä sekä ravintoloita. Lue lisää: www.
visitkarelia.fi/lieksa.

Nurmeksen kaupunki sijaitsee Pielisen pohjoispäässä. Asukkaita on vajaa
8 000. Kaupungin merkittävimmät nähtävyydet ovat Puu-Nurmes koivujen
reunustamine katuineen sekä Bomban talo karjalaiskylineen ja kylpylöineen. Kaupungissa on monipuoliset kauppa- ja ruoka- sekä majoituspalvelut. Lue lisää: www.visitkarelia.fi/nurmes.

Juuka sijaitsee Pielisen länsirannalla. Asukasmäärä kunnassa on noin 5
000. Korkeat vaarat, laaja Pielinen ja keskellä Pielistä sijaitseva Paalasmaan
saaristo ovat tunnusomaisia Juualle. Kuntakeskuksen vanha osa, Puu-Juuka,
on elävä kaunis, yhtenäinen puutaloalue. Muita merkittäviä nähtävyyksiä
ovat Suomen Kivikeskus ja vuolukivilouhos museoineen. Kuntakeskuksessa
on laaja valikoima palveluita. Lue lisää: www.visitkarelia.fi/juuka.

Lieksa

Nurmes is situated at the northern end of Lake Pielinen. The community is
home to almost 8000 year-round residents. The main attractions in Nurmes
include the Puu-Nurmes wooden house district and the Bomba House and
Karelian Village. The town centre offers a wide range of shopping, restaurant
and accommodation services. Find out more: www.visitkarelia.fi/en/Travelling.

Koli
Koli has lots of meaning to Finns, as it represents the national landscape. It
is also a national park, a cross-country and downhill skiing resort, the highest point in the southern half of Finland, a fascinating geological sight and
a centre for Finnish culture. Koli offers lots to see and do, as well as a wide
range of accommodation alternatives, restaurants and shops. Most of Koli
lies within the municipality of Lieksa. Find out more: www.koli.fi

Lieksa is situated between Lake Pielinen and the eastern border of Finland.
The community is home to over 11,000 year-round residents. Lieksa is
famous for its spectacular wilderness, including Koli National Park, Lake
Pielinen, the Ruunaa hiking area and Patvinsuo National Park. Lieksa is also
a lively centre of culture. Lieksa Brass Week and the Pielinen Soi Chamber
Music Festival attract music lovers from around the world. The town centre
has lots of shops and specialty boutiques, as well as restaurants and cafés.
Find out more: www.visitkarelia.fi/en/Travelling.
Kuva Jarno Artika

Nurmes

Juuka
Juuka is situated on the western shores of Lake Pielinen. The community is
home to around 5000 year-round residents. Juuka is characterised by its
high hills, the magnificent lake and the Paalasmaa archipelago. The historic
centre of town, Puu-Juuka, is a lively and very pretty wooden house district.
Other points of interest include the Finnish Stone Center and the soapstone
quarry and museums. The town centre offers a comprehensive range of
services. Find out more: www.visitkarelia.fi/en/Travelling.
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