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YLEISKUVAUS
Yläkarjalaisessa vaaramaisemassa Valtimon kunnassa sijaitsee Majatalo Puukarin Pysäkki.
Hirsisen päärakennuksen lisäksi pihapiirissä ovat Pihapirtti ja Vierastalo Rinteelä. Pihapiirissä on
myös lämpökeskus, joka käyttää puuhaketta rakennuksien veden lämmittämiseen.
Majatalossa on 20 varsinaista vuodepaikkaa ja 6 lisävuodetta. Päärakennuksen alakerrassa odottaa
aina lämmin sauna kylpijäänsä. Savusauna ja jykevä hirsisauna lämmitetään asiakkaan toivomuksesta.
Pysäkin Pirtissä on tilaa 40–60 ruokailijalle. Majatalon pihapiirissä sijaitsee hirsiaitta Pihapirtti, joka on
erinomainen ryhmätyötila kokous- ja koulutustilaisuuksille.
Ympäröivä luonto avautuu läheiseltä Paalajanvaaran näköalapaikalta. Puukarin Pysäkiltä on 20 km
matka
Murtovaaran talomuseoon, joka on ainutlaatuinen vaara-asutus museo Suomessa. Kaksi upeaa
kansallispuistoa sijaitsee lähellä Majataloa Tiilikan ja Hiidenportin kansallispuistot.
Majatalo on Joensuusta Kajaaniin vievän valtatien numero 6 varrella. Matkaa majatalolle on
Nurmeksesta 32 km, Joensuusta 155 km, Kolilta 100 km, Kuopiosta 150 km, Vuokatista 50 km ja
Kajaanista 80 km. Majatalon alapuolella sijaitsee linja-auto pysäkit, joten pääset helposti myös bussilla
perille. Haemme asiakkaamme pyynnöstä myös Nurmeksen juna-asemalta.

Majatalon puhelinnumerot

Puukarin Pysäkki: (013) 454 002
Emäntä & chef Anni: 050 344 3824
Marketing & Sales Director Hannele: 040 726 5629
Yleinen hätänumero: 112

Palon tai hädän sattuessa poistumistiet on merkattu huoneiden ovien yläpuolelle.
Hätätilanteen sattuessa kokoontumispaikka on yläpihan parkkipaikka.
S I V U
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COVID-19 TIEDOTE
Tervetuloa Majataloon!
Olemme aluehallintoviraston ohjeiden mukaisesti tehneet muutoksia majoitus- ja
ravintolatoimintaamme siten, että pystymme turvallisesti palvelemaan vieraitamme.
Vallitsevien säädösten johdosta toivomme lounas- ja illallisvaraukset etukäteen.
Näin voimme huolehtia sujuvasta palvelusta ja määräystenmukaisista asiakasmääristä.
Huolehdithan käsienpesusta ja hyvästä hygieniasta, kun tulet vieraaksemme.
Me huolehdimme tilojemme puhtaudesta ja henkilökunnan ja emännän terveydestä.
Emme tule flunssaisena töihin, joten jos tunnet olevasi kipeä, jääthän silloin kotiin.
Vieraita ei ole paljon yhtäaikaa, joten meille jää jokaiselle turvavälejä jo luonnostaan,
kun olet meillä majatalossa vieraana.
Meillä tarjotaan ruoat pöytään. Voit valita nautitko karjalaisen herkkuruuan katetulla
terassilla vai pirtin hämyssä.
TERVETULOA VIERAAKSEMME!
Anni-emäntä, piiat ja rengit.
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MAJOITUSTILAT

Päärakennuksessa sijaitsee kolme huonetta, joita yksi on
sviitti. Päärakennus on rakennettu vuonna 1990-1991
valtimolaisista hirsistä ja laudoista. Käytämme huoneiden
sisustamisessa puisia ja kestäviä huonekaluja, sekä
liinavaatteina suomalaisia hyvälaatuisia puuvillakankaita ja
pellavaa. Puhdistamisessa käytämme ekologisia pesuaineita
ja otamme kaikessa toiminnassamme huomioon kestävän
kehityksen.
Päärakennuksen ensimmäisessä ja toisessa huoneessa on
yhteinen vessa ja suihkutila aulassa. Sviitissä on kaksi erillistä
kahden hengen huonetta, oma wc ja suihku.

PUUKARIN PYSÄKKI

WIFI: Majatalossa on ilmainen wifi ja nopea nettiyhteys.

Vierastalo Rinteelä on rakennettu vuonna 1956 ja
peruskorjattu 2005. Peruskorjauksessa on otettu huomioon
kierrätysmateriaalien käyttö ja ekologisuus. Talon vessoista
jäte menee kellariin jossa se kompostoituu uudelleen
käytettäväksi lannoitteena. Wc:t huuhtelevat kerrallaan vain
kolme litraa vettä, joten putkistossamme virtaavaa
lähdevettä ei kulu paljon joka vessan vetäisyllä.
Pihapirtti on perheiden suosiossa. Vanhan mallin mukaisesti
teetetyt pohjalaissängyt mukautuvat monenlaiseen
perhekokoon. Lasten lempipaikka on yläsänky!
Pysäköinti: Alueella on maksuton pysäköinti. Pysäköinti on

sallittua päärakennuksen ja Pihapirtin edessä yläpihalla ja
Vierastalo Rinteelän alapihalla.
S I V U
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RAVINTOLA
RUOKAA SESONKIEN MUKAAN TÄYDELLÄ
SYDÄMELLÄ!

RUOKAILU
Aamiainen tarjoillaan päärakennuksessa yleensä
noin klo 9.00. Majatalossa saa lähellä tuotettua
luomuruokaa tilattaessa klo 20.00 asti.
Majatalosta voi myös ostaa luomuruisleipää ja
muita tilan luomuviljatuotteita. Pirtin etuosassa
on pieni myymälä, josta löytyy oman talon
tuotteiden lisäksi paikallisia tuotteita ja käsitöitä.

KARELIA À LA CARTE
Tarjoamme ruokaa karjalaista ruokaperinnettä
hyödyntäen. Käytämme ruoanvalmistuksessa
luonnonmukaisesti tuotettuja raaka-aineita,
joista suurimman osan saamme omalta tilalta.
Kotoisat ruokailutilat 34 henkilölle sijaitsevat
Pysäkin pirtissä ja kammareissa.

JUOMAT
Tarjoamme paikallisia juomia, kuten tuoretta
lähdevettä suoraan omasta kaivostamme,
kausimehua marjoista, hedelmistä ja
vihanneksista, virkistävää limonadia ja
perinteistä kotitekoista olutta. Lisäksi tarjoamme
palkittuja oluita, siideriä ja giniä suoraan
paikallisilta tuottajilta sekä huolella valittuja
laatuviinejä.

PORTAAT LUOMUUN
LAATUJÄRJESTELMÄ
Keittiössämme käytetään ammattikeittiöille
suunnattua ohjelmaa, jossa kehitetään
luomuelintarvikkeiden käyttöä
ammattikeittiöissä. Olemme viidellä portaalla,
joka tarkoittaa että käytämme joka raaka-aine
ryhmässä luomuelintarvikkeita.

LAATUJÄRJESTELMÄ
Majatalo on mukana Laatuotonni-laatujärjestelmässä. Tämä on HaagaPerhon ylläpitämä laatujärjestelmä matkailualan toimijoille. Laatutonni
vaaditaan matkailuyrityksiltä, jotka markkinoivat tuotteitaan Visit
Finlandin markkinointikanavissa. Majatalon laatukäsikirjassa olemme
käyneet työtehtävät ja toiminnan läpi niin, että meidän vierailla jokainen
käyntikerta olisi mieleenpainuva. Majatalon toiminta-ajatus onkin:
Tuottaa ruokaa-, majoitus ja ohjelmapalveluja, jotka kunnioittavat
lähialueen ruokakulttuuria, historiaa ja ympäristöä kestävästi.
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SAUNAT
Asiakkaiden käytettävissä ovat päärakennuksen
jatkuvalämmitteinen sähkösauna sekä Rinteelän
puulämmitteinen hirsisauna . Saunassa voi tehdä
jalkakylpyjä, kysy vateja ja yrttipusseja majatalon
hekilökunnalta.
Jokivarressa sijaitsee 1800-luvulla rakennettu riihi,
jonka savusaunan saa tilauksesta käyttöön.
Ota saunapyyhkeet huoneestasi mukaan, pefletit
löytyvät saunoista.
Sovi henkilökunnan kanssa saunavuoroista.

Majatalon riihisavusauna on aito vanhanajan
savusauna, jonka lauteille mahtuu 20 kylpijää.

Riihi oli paikka, jossa puitiin ennen vanhaan viljat. Tänä
päivänä riihen savusaunan rukiin oljet muistuttavat
riihen entisajan tarkoituksesta ja saunojat saavat istua
saunassa olkien päällä. Riihisavusaunan tunnelman luo
myös se, ettei saunassa ole sähköjä eikä juoksevaa
vettä. Pukuhuoneena on ruumennusosa, jonka yhdessä
nurkassa lämpöä ja valoa tilaan tuo pieni takka.
Saunominen oikeassa riihisavusaunassa on
suomalaisuutta parhaimmillaan. Savusauna on
luonnostaan vähän nokinen ja rustiikkinen, mutta mikä
taivaallinen mielenrauha sen pehmeistä löylyistä
syntyykään.
Peseytymismahdollisuus saunan sisällä kantovedellä
joesta tai pulahtamalla viereiseen jokeen. Savusaunan
jälkeen peseytymismahdollisuus myös pihasaunan
puolella, jossa suihkut. Tres exotique!
Savusaunassa ollaan läsnä kaikilla aisteilla ja siellä ei
kiirehditä, vaan annetaan monta tuntia lämminneiden
kivien antaa silkkisen hellivät löylyt.
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OHJEITA SAUNOJALLE
Varaa saunomiseen riittävästi aikaa kiire ei kuulu lauteille.
Käytä peflettejä saunan lauteilla.
Lämpötilaksi riittänee 80-90 astetta;
kuumuuteen saa lisää kosteutta heittämällä
löylyä.
Alkulämmittelyn jälkeen voi halutessaan
vilvoitella vähän aikaa ja sitten taas jatketaan
löylyn heittoa. Löylynoton ja vilvoittelun
vuorottelun voi toistaa niin monesti kuin
haluaa. Löylyttelyn jälkeen on vihtomisen aika.
Ennen peseytymistä kannattaa lämmitellä
hyvin - ja pesunkin jälkeen voi vielä käväistä
lauteilla.
Saunomisen päätteeksi huuhdellaan iho
raikkaalla vedellä.
Saunan jälkeen lepäillään ja juodaan jotakin
virkistävää.
Ennen saunaa ei kannata syödä liian tukevasti.
Jätäthän saunan siistiin kuntoon saunomisen
jälkeen.
Lisää puita kiukaaseen, että seuraavillekin
saunaantulijoille on löylyä, ja sauna kuivuu
hyvin.

SIVU 10

MAJATALO | PUUKARIN PYSÄKKI

SEUTUKUNTA
Valtimon kirkonkylä on 8,5 km Majatalosta etelään.
Kirkonkylän raitti on hyvin perinteinen pienen
itäsuomalaisen paikkakunnan keskus, josta löytyy
peruspalvelut. Raitti on nostalginen muistutus siitä
millainen tunnelma maaseutukylällä on ollut ennen
hidasta hiipumista. Jäljellä ovat mm. sitkeät yrittäjät
Martta (naistenvaatteiden erikoisliike) ja Valtimo
Designin lahjatavaraliike.
Valtimon uimaranta sijaitsee Valtimojärven
Lokkisaaressa. Saareen on kävelysilta, Uimaranta on
hiekkarantainen ja uima-alue on merkitty.
Rantauimalalla on kaunis pukusuojarakennus. Talvella
mahdollisuus avantouintiin.
Murtovaaran talomuseo on auki heinäkuussa ke-su klo
11-19.00.
Marjapaikka Haverinen sijaitsee Nuolijärven toisella
puolella, lintuteitse 1,5 kilometrin päässä, maanteitse
5 km päässä. Haverisilla on taimi- ja puutarhamyymälä
ja sisustuskauppa. Terttu Haverinen on myös astrologi.

Onni on olla maalla. Meillä voit
reippailla ulkosalla, lepäillä,
tutustua karjalaisen ruoanlaiton
saloihin sekä oppia yrttitietoutta.

HUVIT
HIIHTOLADUT
Puukarin Pysäkillä voit osallistua aktiviteetteihin, jotka
lisäävät yleistä terveyttä ja yhteyttä itseemme, rakkaisiin
ja luontoon.
Asiakkaiden vapaassa käytössä ovat majatalon
läheisyydessä olevat hiihtoladut; 5 km valaistu
hiihtolatu, 9 km Paalajanvaaran kierto sekä majatalosta
lähtevä vaelluslatu Laitalan Lomiin ja sieltä jopa
Nurmekseen saakka. Majatalon asiakkaiden käytössä on
myös suksien voitelutila lämpökeskuksen alakerrassa.
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LAMPAAT
Kesäisin majatalon ympäristössä laiduntaa lampaita,
joita saa käydä ruokkimassa ja katselemassa.

PATIKOINTI
Majatalon läheisyydessä sijaitsee useita suosittuja
patikointikohteita. Voit ottaa metsäkylpyjä ja
ihastella lintujen ja metsäneläinten askareita.
Voit kävellä majatalolta merkattuja reittejä pitkin
Luppotuvalle Paalajanvaaran laelle, sekä käyttää 5
km pitkää kuntorataa.
Mukavia polkuja löytyy majatalon lähimetsien lisäksi
mm. Tiilikkajärven ja Hiidenportin
kansallispuistoista. Alueella voi patikoida merkityillä
vaellusreiteillä, meloa, pyöräillä, sauvakävellä ja onkia.
Voit varata järjestetyn retken kansallispuistoihin
oppaan kanssa tai vaeltaa itsenäisesti, meiltä saat
hyviä vinkkejä!

VÄLINEVUOKRAUS
Alueen välinevuokrapalvelut:
https://wildnordic.fi/lakeland/fi/
valinevuokraus/

MAJATALON LISÄPALVELUT
Yksityiskokkikurssi, savusauna, rentouttava hieronta,
huoneeseen kuohuviiniyllätys, karjalanpiirakoita,
sulhaspiirakoita ja ruisleipiä. Kysy lisää!
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TURVALLISUUS
Asiakkaidemme turvallisuus on meille
tärkeää, ilmoitathan jos huomaat
kiinteistöissä siihen liittyviä puutteita.
Piha-alueella on portaita, kiviä ja
luonto lähellä, valtatietä ja vesistöä
unohtamatta. Pidäthän erityistä
huolta lapsi-asiakkaista!
Kynttilöiden kanssa on
noudatettava erityistä varovaisuutta
puu ja hirsirakenteisissa
kiinteistöissä.

Majatalon säännöt
Majoittuessanne majataloon otattehan
huomioon, että kierrätämme kaikki
jätteet, niin toivoisimme, että
lajittelisitte omat jätteenne niille
osoitettuihin astioihin. Sekajätteen ja
bioastian voi tyhjentää rinteessä
olevaan roskakatokseen.

Otathan huomioon, että omistaja ei
ole yöllä paikalla, vaan hän asuu
kolmen kilometrin päässä Majatalosta.

Ilmoitathan hyvissä ajoin ruokaaine allergiasi keittiöön, niin
osaamme huomioida rajoitteet.
Luonnossa ja vieraassa
ympäristössä liikuttaessa on hyvä
muistaa säänmukainen
pukeutuminen ja muu tarvittava
varustus. Ota puhelin mukaan
hätätilanteita varten.
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ANNI

KORHONEN
KARJALAISEN RUOKAPERINTEEN
PUOLESTAPUHUJA
Anni Inkeri Korhonen on majatalon emäntä,
chef, kantelisti, runolaulaja ja luomuviljelijä.
Hän on luotsannut Puukarin Pysäkkiä jo
yhdeksän vuotta, luoden oman ruoka- ja
palvelukonseptin itäsuomalaiseen
ruokakulttuurin nojaten. Naura ja itku voivat
olla tällä emännällä samassa hetkessä läsnä,
mutta elämän makuinen elämä on Annin
mottona jokaiseen päivään!

Anni opiskeli restronomiksi Kuopiossa ja sai
ensimmäisen ravintolapäällikön paikan
Joensuusta erittäin nuorena, 21-vuotiaana.
Anni tähtäsi korkealle ja hän johti
parhaimmillaan kolmea ravintolaa kerralla.
Ikävä rauhaisalle kotiseudulle toi Annin
takaisin Valtimolle pyörittämään majataloa ja
jatkamaan Puukarin Pysäkin upeaa tarinaa.

Annilla on jo upea verkosto ympärillään, hän
osaa pyytää apua, mutta samalla antaa myös
toisille omaa ammattitaitoa ja -tietoa jakoon.
Anni haluaa olla mukana luomassa
uudenlaisia tapoja tehdä asioita yhdessä.
"Samanhenkiset ihmiset antavat omaan
työhön uudenlaista virtaa, sitä tarvitaan näin
epävarmoissa ajoissa. Verkostot ovat
voimavaramme, luovuus puhkeaa kukkaan
vain heittämällä ilmaan mitä hulluimpia
ideoita!"
Suomalainen ruoka, juoma ja palvelu ovat
Annin intohimo!
S I V U
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MAJATALON TARINA
Anita ja Heikki Ovaskainen rakensivat majatalon luomutilansa
yhteyteen vuosina 1990-1991 Paalajanvaaran rinnepellolle.
Ajatus Majatalosta syntyi 80-luvulla, jolloin Ovaskaisilla oli
4H-liiton kautta kesälapsia maatilalla, Peltolassa ja he viihtyivät
niin hyvin että kesä toisensa jälkeen lapset tulivat uudelleen
Peltolaan.
Jo 80-luvun loppupuolella alkoi tulla muutoksen tuulia
maaseudun elämään, niinpä Anita ja Heikki alkoivat pohtia
oman tilan tulevaisuutta ja vaihtoehtoja maanviljelyn ja
karjankasvatuksen oheen. Alkuvuosina Heikki kävi vielä
opettajana metsäkonekoulussa ja Majataloa pidettiin auki
lähinnä viikonloppuisin ja tilauksesta. Majatalon ravintolan
tarjonta perustui kestävästi tuotettuihin luomuraaka-aineisiin
ja pohjoiskarjalaiseen ruokakulttuuriin. Samoilla eväillä
mennään yhä.
Yrittämisen ohessa Anita ja Heikki ovat olleet aktiivisia eri
yhteisöissä ja järjestötoiminnassa. He kasvattivat maailmalle viisi
lasta, joista yksi, Anni, palasi juurilleen. Anni on jatkunut Anitan
ja Heikin ansiokasta työtä. Vuonna 2012 tehtiin
sukupolvenvaihdos, jossa tilat, metsät, eläimet ja koneet
siirtyivät tilakaupassa nuoremmalle sukupolvelle. Annin
vetovastuun ottaminen yrityksestä on ollut luontevaa, on hän
ravintola-alan ammattilainen.
Anita ja Heikki auttavat edelleen majatalossa, mutta tärkein
tehtävä ja ilo on olla Ansan, Miinan ja Jyskyn isoisä ja isoäiti.
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VASTUULLISUUS
Majatalon toiminnan johtolankana
toimii ekologisuus, kestävä
kehitys, karjalaisuus ja luonto.
Yrittämiselle on näin hyvät raamit
luoda hyvää huomista.
Arvomaailma pohjautuu luonnon
kunnioitukselle, joten Majatalon
ympäristövaikutukset ovat
tarkkaan mietitty ja ympäröivän
luonnon kuormittaminen pyritty
minimoimaan.

Vastuullinen ja kestävä kehitys näkyy
majatalon toiminnassa kaikkialla ja koko ajan.
Meille moni asia on sisäsyntyistä, sukupolvelta
toiselle siirtynyttä tapaa ja arvopohjaa.
Perinteet ja luomuelämä ovat meille
sydämen asia.
Tilan pellot ovat luonnonmukaisesti viljeltyjä,
lämpö tuotetaan hakkeella, lampaat pitävät
yllä perinnemaisemaa laiduntamalla,
ylläpidetään entisajan työtapoja ja
kierrätetään tehokkaasti majatalossa syntyvä
jäte. Ekologisuus näkyy arjessa pieninä
tekoina, kuten ekologisten pesuaineiden
käytössä, kompostoinnissa ja jätteiden
kierrätyksessä.
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Vastuullisen matkustajan
energiansäästön tarkistuslista
1. Muista, kun säästät energiaa, säästät luontoa!
2. Tuuleta huoneet tehokkaasti läpivedolla.
3. Sammuta valot poistuessasi huoneesta ja aina, kun
valoa ei tarvita.
4. Käytä Majatalon sähkölaitteita ohjeiden mukaan.
5. Sammuta elektroniset laitteet, kun et tarvitse niitä.
Laturien virtajohdot on myös irrotettava latauksen
jälkeen.
6. Käytä ilmastointilaitteita ja lämmittimiä vain, kun
todella tarvitset niitä.
7. Jos majatalossa on puuhella tai grillikatos, käytä niitä
ruoanlaittoon.
8. Unohda autoilu päästäksesi paikasta toiseen - vaellla,
pyöräile tai souda venettä sen sijaan.
9. Ilmoita emännälle rikkonaisista elektronisista laitteista,
jne.
10. Kun lähdet majatalosta, varmista, että elektroniset
laitteet tai valot eivät ole päällä, eivätkä ikkunat ole auki.

Kiitos että huolehdit ympäristöstä!
P A G E
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Vastuullisen matkustajan
vedenkäytön tarkistuslista

1. Muista, kun säästät vettä, säästät luontoa!
2. Käytä lämmintä vettä vain tarvittaessa - näin säästät energiaa.!!
3. Käytä vettä tarkoituksella, vältä tarpeetonta veden käyttöä.
4. Älä pese astioita tai pyykkiä virtaavalla vedellä..
5. Sulje vesi- / suihkuhana aina, kun et tarvitse vettä, esimerkiksi
saippuoidessasi. Kahden minuutin suihkussa oleminen vie 24 litraa
vettä ja kymmenen minuutin suihku 120 litraa!
6. Ilmoita emännälle vuotavista hanoista tai wc:stä.
7. Älä osta pullotettua vettä kaupoista, käytä sen sijaan vesijohtovettä
omassa juomapullossa.
8. Kun lähdet majatalosta, varmista, että vesihanat ovat kiinni.

Kiitos että huolehdit ympäristöstä!
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Nähtävyydet

Koppelo

Peurajärvi

Tiilikkajärjven
kansallispuisto

Ylä-Valtimo
Pajukoski Karhunpää
Kalliojärvi
Jokikylä

Saramo
Ylikylä

Kuokkastenkoski

Kuohatti
Nurmes

Kynsiniemi-Lukanpuro

Salmenkylä

Lipinlahti
Jurttivaara
Höljäkkä
S I V U
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Explore Nurmes - Valtimo

ULKOILUREITIT LUONTOPOLUT RETKEILYKOHTEET
HÖLJÄKKÄ

KARHUNPÄÄ

Kylästä ja sen lähialueelta löytyy upeita vaaroja,
retkeilyreittejä, venevalkama, rantakota, kalasauna
ja eräkartano.
Höljäkän Nuorisoseura ry
Retkeilykohde Jurttivaara (R, P):
Osoite: Haarakiventie 7, Nurmes
lisätietoja, kartta, Googlemaps
Höljäkän kesäteatteri
Höljäkän rautatieasema
Metsästysseura Höljäkän Erä
Lisätietoja, Höljäkkä kartta, Googlemaps

Karhunpää kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin
maisema-alueisiin Suomessa. Kylän maisema on
sekoitus kulttuuri- ja luonnonympäristöä.
Maiseman luovat eri elementit: samansuuntaiset
vesireitit, viljelysmaat, maatilat eri-ikäisine
rakennuksineen sekä vanha kiemurteleva maantie.
Majatalo Laitalan Lomat
Osoite: Laitalantie 85, Karhunpää, Googlemaps
Ylä-Karjalan Retkipalvelu:
Luontoretkeilyä ja elämyksiä, Neiti Virran
melonta
Osoite: Karhunpääntie 482, Karhunpää
melontareitti, kartta, Googlemaps
Kohteessa on uimaranta, jonka yhteydessä on
nuotiopaikka.
Osoite: Neitivirrantie 56, Karhunpää
Metsästysseura Karhuveikot
Karhunpään kylätalo
Osoite: Neitivirrantie 36, Karhunpää
Kota Kylätalon pihassa
Laavu joenrannassa
Lisätietoja, lisätietoja, Karhunpää kartta,
Googlemaps

JOKIKYLÄ
Jokikylän maisemaa hallitsee kolme suurta
elementtiä, jotka ovat joki, pellot ja metsäiset
vaarat. Kylän alueella on useita lampia; Likolampi,
Nuottilampi ja kirkasvetiset Pitkälampi sekä
Kumpulampi. Vanha Valtimolle vievä maantie on
kaunis maisematie.
Lisätietoja, Jokikylä kartta, Googlemaps,
kyläsuunnitelma

KALLIOJÄRVI
Kylän asutus ja viljelykset sijaitsevat kolmen järven:
Kalliojärven, Sorsajärven ja Pohjajärven ympärillä.
Kaksi lintujärveä: Kalliojärvi ja Sorsajärvi.
Kalliojärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien
suojeluohjelmaan. Järven pesimälinnustoon
kuuluu mustakurkku-uikku, laulujoutsen ja
pikkulokki. Alueella on kaksi lintutornia,
luontopolku ja kota. (P)
Osoite: Kalliojärventie 300, Kalliojärvi
Lisätietoja. Kalliojärvi kartta, Googlemaps

R = rakennettu ja huollettu reitti, mutta osa retkeilyreiteistä
on huonossa kunnossa, vaikea kulkea ja niissä on puutteelliset
merkinnät.
P = luonnonmukaiset polut ovat luonnon tilassa, kulkijan
tulee itse huolehtia omasta turvallisuudestaan.

KOPPELO
Kylän riistaisten metsien kerrotaan houkutelleen
paikalle aikanaan asukkaita. Kylän nimi tulee
naarasmetsosta.
Kota, Tulipaikka
Koppelon pesä:
Aja tie numero 6:lta Koppelontietä n. 7 km.
Pesä on heti tien vieressä.
Yhteiskäytössä olevat veneet:
Puukarin risteyksessä pohjoislahden päässä.
Koppelon kylätien sillan vieressä ja Ylimäisen
järvellä olevan kodan rannassa. Veneissä lukee
KOPPELO. Tulipaikka myös Selkäsaaressa.
Luontopolku 7 km: alkaa Koppelon kylältä,
kulkee Myllyjoen vartta Ylimmäisenjärven rannalle,
jossa on kylän toinen kota. Polkua ei ole
kunnostettu vuosiin, joten se on paikoin hävinnyt
ja kasvanut umpeen. Sen varrella on vanha tammi
ja ränni. (P)
Lisätietoja, Koppelo kartta, kyläsuunnitelma,
Googelmaps
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KUOHATTI

LIPINLAHTI

Kuohattijärven rannalla Kota ja lasten
leikkipaikka.
Kalastus- ja metsästysmahdollisuus
Kuohatin kylätalo
Kylätalon yhteydessä on lapsille leikkipaikkoja,
jalkapallo- ja lentopallokentät sekä sisätiloissa
pieni voimistelusali.
Lisätietoja, Kuohatti kartta, Googlemaps

Kylää hallitsevat maisemallisesti kolme suurta
elementtiä; Pielinen, pellot ja upeat metsäiset vaarat.
Alueelle on rakennettu maitolaitureita ja raivattu
retkeilypolkuja. Runsaat kalavedet takaavat hyvät
kalastusmahdollisuudet. Elias Lönnrot on runojen
keräilymatkoillaan vieraillut kylällä vuonna 1824.
Kylällä on paljon kauniita ja kulttuurihistoriallisia
rakennuksia.
Paavolan Loma-asunnot, kartta
Osoite: Kylmälahdentie 20, Nurmes
Haikolan talo
Mannen ratsutila, Googlemaps
Osoite: Lieksantie 83 b, Nurmes
Tuohuspirtti, kartta
Pyssyvaaran laavu ja Näköalatorni (P)
Osoite: Lipinlahdentie 28, Lipinlahti (Lähin osoite
vaaralle johtavalle polulle)
Toivontornin luontopolku: (R, P), esite, kartta,
Osoite: Opistontie 7, Kohtavaara, Googlemaps
Maakunnan vuoden maisematekona palkittu
luontopolku alkaa Haikolan talon P-alueelta
ja kiertää Kohtavaaran jyrkillä rinteillä. Polun pituus on
n. 1,6 km. Vaaran laella on näköalatorni, maisema
Pieliselle. Kylältä löytyy uimaranta ja
veneenlaskupaikka..
Lisätietoja, lisätietoja, Kyläkirja, kyläsuunnitelma,
Lipinlahden kyläyhdistys, Lipinlahti Googlemaps

KUOKKASTENKOSKI
Kosken pudotusta on 11 metriä ja koski on lähes
kilometrin mittainen. Kosken alajuoksulle on
kunnostettu nuotiopaikka ja venepaikat.
Koskeen on rakennettu ensin säännöstelypato ja
sittemmin paikallista tarvetta palveleva
vesivoimala. Venerannasta, Pielisen reitin
luoteiskulmasta alkavat tunnetut kuhavedet.
Kosken itärannalla on luonnonsuojelualue.
Lisätietoja, video, Kuokkastenkoski kartta,
Googlemaps

KYNSINIEMI-LUKANPURO
Kynsiniemen, Lukanpuron ja Vinkerrannan kylät
sijaitsevat Nurmeksen keskustan tuntumassa
maakannaksella, joka jakaa Pielisen pohjoisosan
kahteen lahteen.
Nurmeksen kaupungin ylläpitämiä
venepaikkoja, uimaranta, sekä nuotiopaikka
Uittoniemessä Kynsiniemen kärjessä,
kota Kynsisaaren Rekisalmen Tervarannassa ja
laavu Haukiniemessä
Kynsiniemen kylätalo
Kylätalolla on kesäaikaan ulkokatsomo
Kynsiniemen näytelmäpiirin kesäesityksiin.
Osoite: Kynsiniementie 30 A, Nurmes
Kynsiniemen Erä ry
Lisätietoja, kyläyhdistys, Kynsiniemilukanpuro kartta, Googelmaps

,
MUJEJÄRVI
Mujejärvi on vaara-asutusalue ja kylän talot sijaitsevat
vaaroilla. Se on myös yksi Korpikylien tien
autoretkeilyreitin kyläkohteista.
Mujejärven alueella voi tehdä useankin päivän ajan
pieniä retkiä kallioiden, harjujen ja järvien kirjomassa
maisemassa. Salomaisella alueella voi kulkea käen
kukunnan saattelemana vanhan metsän siimeksessä
tai kokeilla kuntoaan jylhän rotkolaakson rinteillä.
Metsähallitus ylläpitää alueen reittejä: (R, P)
Tammikämppä
Lisätietoja, lisätietoja, retkeilypolut, Mujejärvi
kartta, Googlemaps, eräkämppä

R = rakennettu ja huollettu reitti, mutta osa retkeilyreiteistä on huonossa kunnossa, vaikea kulkea ja
niissä on puutteelliset merkinnät.
P = luonnonmukaiset polut ovat luonnon tilassa, kulkijan tulee itse huolehtia omasta turvallisuudestaan.
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NURMES
Nurmes on koivujen kaupunki. Sana nurmes on
lähtöisin karjalan kielen sanasta nurmi, joka
merkitsee niittyä kuten rantaniittyä. Nurmeksen
keskusta sijaitsee harjulla Nurmesjärven ja Pielisen
välissä. Nurmeksen luontoa luonnehtii
vaaramaisemat, metsät ja runsas vesistö.
Nurmeksessa on kaiken kaikkiaan 409 järveä,
joista suurin ja tunnetuin on Pielinen.
Muita järviä keskustan lähistöllä ovat muun muassa
Lautiainen ja Nurmesjärvi.
Ilmakuva
Puu-Nurmes ja Vanha Kauppala
Vanhojen, säilyneiden puutalokaupunkien joukossa
Nurmeksen vanha kauppala on yksi parhaiten
ilmeensä säilyttäneistä alueista. Harjun luoteisosassa
sijaitsee yhtenäisesti rakennettu, kaupunkimainen,
alun perin käsityöläisten asuinalueeksi rakentunut
puutaloalue, Puu-Nurmes. Äksyt Ämmät järjestää
opastettuja kierroksia. Lisätietoja, Kartta
Ikolan museo
Bomban talo ja karjalaiskylä
Break Sokos Hotel Bomba
Kylpylä Spa Bomba
Hyvärilä - Nuoriso- ja Matkailukeskus
Männikkölän Pirtti
Kotieläintila Kiieksen tila
Veturitalli
Pielinen järvi: kalastus
Kalastusalue, kartta
Nurmeksen uimarannat
Nurmeksen Luonto, kuntoilu- ja retkeilyreitit
Ellun lenkki 6km (R, P), Kartta, Googlemaps
Osoite: Paavelantie 13, Nurmes (Lähin Ellunkalliolle
löytyvä osoite.) Reitti on helppokulkuinen ja hyvin
merkitty maastoon.
Kota ja laavu löytyvät lenkin päästä.
Nurmeksen keskustan rantaraitit
Reitiltä on upeat maisemat vesistöihin, sekä runsaasti
penkkejä levähdystä varten. Lisätietoja, kartta,
Googlemaps

Vinkerlahden lintutorni & Joukonpolku: (R, P)
Pääset lintutornille kulkemalla Joukonpolkua,
joka on tehty luontokuvaaja Jouko Määtän
muistoksi. Venevalkamasta alkava polku on 285
metriä, lintutornista avautuu komea näkymä
Vinkerlahdelle. Alueelta löytyy myös geokätkö.
Kartta, Googlemaps
Osoite: Kuopiontie 5, Nurmes
Nurmeksen hiihtoladut
Kotilanvaaran hiihtokeskus (R, P)
Merkittyjä hiihtoreittejä, joilla voi kesäisin kulkea
jalan. Reitti n. 5 km, makkaranpaistomahdollisuus
laavulla
Osoite: Akkosalmentie 10, Nurmes
Googlemaps, hiihtolatukartta, FB-sivut
Laavut ja kodat:
Kynsisaaren laavu, Kynsisaaren kota,
Aronsalmen laavu, Porosaaren laavu,
Ellunkallion kota ja laavu.
Ahonlaidan harrastetalli
Osoite: Huuhdintie 7, Nurmes
Lisätietoja, Nurmes kartta, Googlemaps,
Nurmeksen kaupunki, video, video

PAJUKOSKI
Pajukoskea ympäröivät alueet ovat tunnettua
metsästys- ja marjastusmaastoa.
Koivuvaaran näköalapaikka:
Näköalapaikalle on 300 m kipuaminen jyrkkää
vaaranrinnettä. Ylhäältä avautuu
kylä- ja järvimaisema Haapajärvelle. (P)
Osoite: Pajukoskentie 615, Pajukoski (Lähin osoite
Koivuvaaralle)
Lasitudio Korpinoita
Taiteilija Maija Nikkisen erakkotaiteilijakoti
Osoite: Rapulintie 571, Pajukoski
Video, Pajukoski kartta, Googlemaps

R = rakennettu ja huollettu reitti, mutta osa retkeilyreiteistä on huonossa kunnossa, vaikea kulkea ja
niissä on puutteelliset merkinnät.
P = luonnonmukaiset polut ovat luonnon tilassa, kulkijan tulee itse huolehtia omasta turvallisuudestaan.
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PETÄISKYLÄ

RASIMÄKI

Pirtutien kautta on kuljetettu pirtua
Venäjältä Nurmekseen Suomen itsenäistymisen
alkuaikoina. Sen kautta vaihtoivat omistajaa
myös turkikset ja muut ruokatarvikkeet.
Pirtutie on Museoviraston vahvistama, minkä
vuoksi nimen vaihtaminen ei onnistu.
Sota-aikana koulurakennus oli Suomen
armeijan joukkojen käytössä.
Nykyään koulurakennus tunnetaan Petäiskylän
nuorisoseuran talo Koivikkolana.
Kylällä on retkeilyalue Pusulanjärven takana
Kukkoharjujen alueella. Harjujen molemmin
puolin sijaitsevat kirkasvetiset lammet.
Uimaranta Kellarilammella. (P)
Petäiskylä kartta, Googlemaps

Rasimäki kuuluu Suomen valtakunnallisesti
arvokkaisiin maisema-alueisiin. Kumpuilevat
viljelykset ja tilarakennukset sijaitsevat
nauhamaisesti kylätien molemmin puolin
jyrkkätörmäisen Rumojoen varressa. Tiloja on
Rumonjoen varressa kolmisenkymmentä,
ja niistä vain osa on pysyvästi asuttuja.
Kaikki asuinrakennukset ovat puolitoistakerrroksisia tyyppitaloja, jotka poikkeavat
toisistaan ainoastaan väritykseltään.
Alueella on Tulehmo = tarkoittaa karjalan
kielellä tulipaikkaa. Tulehmo sijaitsee entisen
kyläkoulun viereisellä tontilla ja toimii koko
kylän yhteisenä oleskelu- ja tulentekopaikkana.
Maisemakyläkierroksia kylälle järjestää
Äksyt Ämmät. Video, Googlemaps
Tanssikallio eli nälkäkukkula oli ennen
kylän tanssipaikka, nykyisin luontoretki- ja
marjastuskohde. Sen osoite on Murtomäentie
711, jossa olevalta parkkipaikalta lähtee polku
Tanssikalliolle. (P)
Lisätietoja, lisätietoja, Kylän uutissivut,
tsasouna, Rasimäki kartta, Googlemaps

,
PUUKARI
Nimi Puukari juontuu tapauksesta, kun nykyisin
nähtävyytenä tunnetusta Padankielestä eli
”kalliokoskesta” irtosi maapala, jossa oli myös puita.
Tämä maapala pysähtyi alajuoksun Puankielen
niityille tammeten Kokkojokea.
Majatalo Puukarin Pysäkki
Herkullista luomuruokaa ja levollista majoitusta
kauniissa ympäristössä. Puukari Pysäkin viereisellä
Paalajanvaaralla on näköalapaikka ja vaaran rinteillä
5 km pitkä valaistu pururata/hiihtolatu. Talvisin voi
hiihtää Puukarista Salmenkylään kahdeksan kylän
alueella. (P, R) Video, Googlemaps
Osoite: Kajaanintie 844, Puukari
Kalliokoski, kartta
Osoite: Puukarintie 628, Puukari (Lähin osoite
koskelle.)
Lipaslammen uimaranta
Lisätietoja, Puukari kartta, Googlemaps

RUMO
Kylä on suurten asumattomien valtionmaiden
tuntumassa. Rumo -nimi merkitsee vanhassa
suomen kielessä kumollaan olevaa venettä,
joka on myös kylän vaakunassa.
Simo Hurtan ratsutie
8 km pituinen Kokkoharjun päällä kulkeva
muinainen polku, jota pitkin Simo Hurtta kulki
veronkeruumatkoillaan. (P)
Osoite: Matokorventie 99, Valtimo
Kartta, Googlemaps
Rumo kartta, Googlemaps

R = rakennettu ja huollettu reitti, mutta osa retkeilyreiteistä on huonossa kunnossa, vaikea kulkea ja
niissä on puutteelliset merkinnät.
P = luonnonmukaiset polut ovat luonnon tilassa, kulkijan tulee itse huolehtia omasta turvallisuudestaan.
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SALMENKYLÄ

SARAMO

Nimensä Salmenkylä on saanut salmesta, joka
yhdistää Pielisen ja Kuokkasenjärven. Salmenkylän
ominaispiirteeseen kuuluu kaunis järvimaisema.
Maasto on kumpuilevaa ja tie mutkainen, joka kulkee
halki peltomaisemien. Salmenkylä ulottuu myös
Pieliseen, joka tuo kauniin vaikutelman kylän
yhteisöön.
Huuhtilahti
Suojaisa laajaruovikkoinen lahti, jossa keskellä
Pajuluoto ja Rakokivi, joita lintujen suosimat ruovikot
ympäröivät. (P)
Osoite: Joensuuntie 108, Salmenkylä (Lähin osoite.)
Purnunlouhi
Pielisen rannalla, ympäristöstään selvästi erottuva
kallioalue, jonka laki on n. 118 m merenpinnan
yläpuolella. Korkeassa jyrkänteessä on
erilaisia koloja, pieniä ylikadepintoja ja räystäitä.
Louhen onkalossa on sota- ja vainoaikoina ihmiset
olleet paossa. (P)
Osoite: Särkivaarantie 15, Salmenkylä (Lähin osoite.)
Pennasenvaaran kokkokallio
Vanha juhannuskokon polttopaikka.
Ympäristöstään erottuva, pyöreämuotoinen
kalliokohouma. Ympäristöstään erottuva,
pyöreämuotoinen kalliokohouma näkyy hyvin
Hiisjärventielle. Alueella on merkittävä maisemakuva
ja luonnon merkittäviä kauneusarvoja, sekä
luonnonesiintymiä. (P)
Osoite: Hiisijärventie 31, Salmenkylä (Lähin osoite.)
Laavut: Louhivaaran laavu, Aronsalmen laavu
Majatalo Pihlajapuu
Majoitusta ja ruokapalveluja. Samassa tilassa toimii
myös matkailualanyritys Äksyt Ämmät, joka järjestää
opastettuja retkiä, ryhmämatkoja ja tapahtumia.
Osoite: Salmenkyläntie 81, Salmenkylä
Aronsalmen lomamökit
mökkimajoitusta Pielisen rannalla
Osoite: Juusolantie 2, Salmenkylä
Kyläsuunnitelma, kyläsuunnitelma, FB-sivut,
Salmenkylän kartta, Googlemaps

Leipikosken laavu
Muutama km kylän keskustasta jokivartta ylöspäin on
hyvä keitellä kahvit tai vaikka yöpyä. (P)
Osoite: Kourupurontie 31, Saramo
Suojärven lintutorni ja laavu
Voit seurata eri lintulajien kevätmuuttoa.
Torniin kiipeäminen omalla vastuulla. (P)
Osoite: Kuhmontie 182, Saramo (Lähin osoite.
Tästä alkaa 2 kilometriä pitkä polku Suojärvelle.)
Kourukosken eräpalvelu
Majoitusta ja metsästysretkiä lähimaastossa.
Osoite: Kourupurontie 49, Saramo. Googlemaps
Saramo kartta, kyläsuunnitelma

R = rakennettu ja huollettu reitti, mutta osa
retkeilyreiteistä on huonossa kunnossa, vaikea kulkea
ja niissä on puutteelliset merkinnät.
P = luonnonmukaiset polut ovat luonnon tilassa,
kulkijan tulee itse huolehtia omasta turvallisuudestaan.

SAVIKYLÄ
Maisema on pääasiassa sekametsää ja peltoaukeaa,
jota värittävät Savikylän vihreät vaarat ja siniset
lammet, sekä Myllyvaaran ja Jokivaaran vieressä
virtaava Hiisijoki. Parhaimman kuvan kylästä saa, kun
poikkeaa valtatieltä ja kiertää Savikylän lenkin, jonka
varrella on varsinainen kyläkeskittymä.
Savikylän maamiesseurantalo on kylän keskeisellä
ja kauniilla paikalla vanhan tien varrella. Talolle on
helppo tulla ja parkkipaikkoja riittää omassa
pihapiirissä. Keittiöstä löytyy kaikki tarvittava juhlien
järjestämistä varten.
Savikylän Tapiola Ry
Metsästysseura vuokraa majaansa, joka sijaitsee
kauniilla paikalla metsän siimeksessä. Alueella voi
onkia, sienestää ja marjastaa.
Majan osoite: Hackmanintie 1, 75650 Savikylä.
Kota löytyy metsästysmajan läheisyydestä ja on
ulkoilijoiden käytettävissä.
Raesärkät
Suosittu retkeilyalue, jossa on hiekkaharjuja ja lampia.
Polut ovat hyvässä kunnossa, sillä
Suomen Erävaelluskilta ylläpitää reittejä. (R, P)
Osoite: Kuopiontie 225, Savikylä
Lisätietoja, ajo-ohje, kartta, Googlemaps
Savikylä kartta, video, Savikylän Maamiesseura ry,
Googlemaps
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SIVAKKA

VALTIMO

Yläpihan Tila
Matkailualan yritys, jonka alueella sijaitsevat
tutustumisen arvoiset nähtävyydet Itkukivi ja
Vastasmännikön muinaiskalmisto.
Pihapiiri on arvokas kulttuuriympäristökohde.
Vanhassa aittarakennuksessa toimii kotimuseo.
Tilan mailta avautuvat komeat vaaramaisemat.
Osoite: Peri-Sivakantie 250, Sivakka. Googlemaps
Murtovaaran talomuseo
Aito menneiden aikojen kruununmetsätorppa:
erämaatalo, jonne saavutaan pitkin metsäpolkuja.
Murtovaara on ainoa Itä-Suomen vaaraasutuksesta kertova museo ja valtakunnallisesti
arvokas kulttuuriympäristö. Googlemaps
Osoite: Murtovaarantie 200, Sivakka
Autiotammen laavu
Osoite: Salmijärventie 292, Sivakka
Autiotammen laavulta lähtee noin 2 kilometriä
pitkä polku Sivakkajärven tulipaikalle (P)
Lisätietoja, lisätietoja, Sivakka kartta,
FB-sivut, Googlemaps

Kylä sijaitsee Valtimojärven ja Haapajärven välisellä
kannaksella, jossa kulkee luode–kaakko suuntainen harjumuodostelma, Lokkiharju.
Rakennukset ovat pääosin tasaisella
harjukankaalla ja sen laella on kaunis puukirkko.
Kannaksen ympärillä on alavampia viljelysmaita.
Kylä on kokonaisuutena on valtakunnallinen
kulttuuriperintökohde. Elias Lönroot kuvailee
Valtimoa seuraavasti: ”Seudut ovat kauneimpia
maassa lampineen, lahtineen, niemineen,
kannaksineen ja metsineen.”
Lokkiharjun alue, video, video, kartta
N. 2 km pitkä luontopolku (P), tulipaikka,
uimaranta, sekä Disk Golf -rata. Lisätietoja
Osoite: Lokkiharjuntie 32, Valtimo
Osulan Baari, video, kartta
Laavut: Vanhan uimalan laavu, Haapaniemen
laavu, Mäkelän laavu (Urpialanrinne)
Yhtelän hevostalli, kartta, FB-sivut
Osoite: Keskustie 103, Valtimo
Kalastusalueet:
Mäkelä Haapajärvi, reittikartta
Lokkisaari Valtimojärvi, reittikartta
Valtimojärven pato, reittikartta
Kylänlahti Haapajärvi, reittikartta
Verkkoniemi, reittikartta
Lisätietoa, lisätietoa, video, Valtimon pitäjä ja
kartta
,

PEURAJÄRVI
Peurajärvi on ihanteellinen perhekohde, johon
ehtii tutustua päivässä. Yöpyä voi laavulla,
uintimahdollisuus rannalla. Alue on kalastajien
suosiossa, sillä sieltä löytyy niin kirkkaita järviä,
pieniä lampia kuin mutkittelevia jokiakin. Polut
ovat helppokulkuisia, laavut ja nuotiopaikat
ovat kunnossa, metsähallitus ylläpitää reittejä.
Alueella iso siirtolohkare, Kärnänkivi. (R, P)
Ajo-ohje, aluekartta, video, Googlemaps,
eräkämppiä

R = rakennettu ja huollettu reitti, mutta osa retkeilyreiteistä on huonossa kunnossa, vaikea kulkea ja
niissä on puutteelliset merkinnät.
P = luonnonmukaiset polut ovat luonnon tilassa, kulkijan tulee itse huolehtia omasta turvallisuudestaan.
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Explore Nurmes - Valtimo
ULKOILUREITIT LUONTOPOLUT RETKEILYKOHTEET

VERKKOJOKI

YLÄ-VALTIMO

Tavikosken hierinkivimylly
Vanhan, historiallisesti arvokkaan hirsimyllyn
miljöössä on tulipaikka, jossa voi keitellä
nokipannukahvit.
Hierinkivimyllyn osoite: Pirttimäentie 28,
Verkkojoki
Reino Juutisen kotimuseo
Museosta löytyy vanhaa perinne-esineistöä,
valokuvia ja käsitöitä. Kotimuseon ympärillä kulkee
reilun kilometrin mittainen Hurtan kierros, jonka
varrella voi ihastella monia luonnon muovaamia
erikoisuuksia, mm. kurvikasta kuusta. (P)
Osoite: Puukarintie 844, Verkkojoki.
Video, video, lisätietoja, Googlemaps
Elomäen Erän maja
Entinen UKK-maja, joka on nykyisin
metsästysseura Elomäen Erän tukikohta.
Majaa vuokrataan yksityiskäyttöön.
Osoite: Halmejärventie 1, 75700 Valtimo,
Googlemaps, lisätietoja
Yhteystiedot: elomaenera@gmail.com
Verkkojoki kartta ja kuvia, Googlemaps

Ylä-Valtimo kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin
maisema-alueisiin. Maisemalle leimaa-antavia ovat
järvien rannoilla olevat viljelysaukeat tiloineen,
järvet ja korkeat vaarat. Noin sata vuotta sitten
tehty järvien lasku toi kylälle lisää viljelysmaata
Porttivaaran ja Pertunvaaran näköalapaikat
Merilänvaaran hiidenkirnu (P)
Kelokosken ratsastuskoulu, FB-sivut,
Osoite: Hoikantie 101, Valtimo, Googlemaps
Pertunlahden uimaranta ja kalastusta,
reittikartta
Kodat: Juomapuron kota, Jokijärven kota,
Jaakkolan kota

YLIKYLÄ
Kylän tilat ja viljelykset sijaitsevat kahden järven:
Ylikylänjärven ja Roukkajanjärven, sekä järvistä
Lautiaiseen laskevan Ylikylänjoen ranta-alueilla.
Kylä on valtakunnallisesti arvokas maisemaalue. Ylikylä sijaitsee vesistöjen äärellä
vaihtelevassa luonnonympäristössä. Se on
poikkeuksellisen hyvin säilynyt, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas VaaraKarjalan rantakylä.
Ratsastusta: Kivikkolan tila, FB-sivut,
Osoite: Puiroontie 63, 75500 Nurmes,
Googlemaps
Laavu: Hiisilammen laavu
Osoite: Ylikyläntie 49, Ylikylä (Lähin osoite, josta
ajettava sivutietä noin 200 metriä laavulle.)
Lisätietoja, Ylikylä kartta, Googlemaps,
museovirasto, FB-sivut
R = rakennettu ja huollettu reitti, mutta osa
retkeilyreiteistä on huonossa kunnossa, vaikea kulkea
ja niissä on puutteelliset merkinnät.
P = luonnonmukaiset polut ovat luonnon tilassa,
kulkijan tulee itse huolehtia omasta turvallisuudestaan.

Kansallispuistot ja
luonnonpuistot
Hiidenportin kansallispuisto
Hiidenportin alkuvoimainen rotkomaisema on
vaikuttava näky. Jylhälle kalliorotkolle johtavan
polun varrella voit kokea salaperäisen kuusikon,
kauniisti karun kukkaniityn ja kaskiahon
tunnelman. Ajo-ohje, aluekartta, Googlemaps
Osoite: Hiidenportintie 86, Sotkamo.

Tiilikkajärven kansallispuisto
Tiilikkajärven hiekkarannoilla, harjuilla, tuoksuvilla
tupasvillaisilla soilla ja metsien huminassa voit
tuntea luonnon väkevän vaikutuksen. Alueella on
paljon hiekkarantoja ja helppokulkuisia
retkeilyreittejä. Ajo-ohje, aluekartta,
Googlemaps
Osoite: Valtimontie 1095, Rautavaara
Kolin kansallispuisto
Koli on suomen tunnetuin kansallismaisema.
Kallioisen vaaran laelta avautuu upea näkymä
Pieliselle ja Kolin alueella on useita retkeilyreittejä,
joista tunnetuin on jopa 61 kilometriä pitkä
Herajärven kierros.
Ajo-ohje, aluekartta, Googlemaps
Osoite: Ylä-Kolintie 31, Lieksa
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Jokamiehenoikeudet
Saat

liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen
luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä
ja vesistöissä, muualla kuin pihamaalla tai
erityiseen käyttöön otetuilla alueilla, kuten
viljelyksessä olevilla pelloilla tai istutuksilla
ratsastaa maastoa vahingoittamatta
oleskella tilapäisesti siellä, missä
liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi
telttailla riittävän etäällä asumuksista)
poimia luonnonmarjoja, sieniä, kukkia ja
rauhoittamattomia kasveja
onkia ja pilkkiä. Onkiminen ja pilkkiminen on
kielletty joissakin vesistöissä (mm.
vaelluskalavesistöjen koski- ja virtaalueet). Rajoitukset voi tarkistaa
osoitteesta kalastusrajoitus.fi.
veneillä, uida ja kulkea jäällä

Yleistä

voivat nauttia kaikki suomalaiset asukkaat ja
Suomessa oleskelevat kansalaisuudesta
riippumatta
eivät vaadi erityislupia tai suostumusta
ei voida rajoittaa tai kieltää ilman
asianmukaista syytä
on oltava maksutonta
ei saa aiheuttaa haittaa tai ylimääräistä vaivaa
maanomistajalle
eivät koske pihoja, viljeltyjä alueita tai muita
erityiskäyttöön tarkoitettuja alueita
voi olla rajoitettu eri luonnonsuojelualueilla,
kansallispuistoissa, luonnonpuistoissa jne.,
Näillä voi olla omat erityisrajoituksensa tai säännönsä. Joten tarkista nämä ensin.

Et saa

aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai häiriötä
maanomistajalle tai ympäristölle
kulkea pihamailla, istutuksilla tai viljelyksessä
olevilla pelloilla
häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja
poikasia
häiritä riistaeläimiä
kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita
ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta
ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai oksia
häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian
lähellä asumuksia tai meluamalla
roskata ympäristöä
ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla
ilman maanomistajan lupaa
kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia
lupia. Katso kartasta (kalastusrajoitus.fi),
mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien
ulkopuolella
päästää koiraa yleiselle uimarannalle, lasten
leikkipaikaksi varatulle alueelle, kunnostetulle
ladulle tai urheilukentälle
pitää koiraa kytkemättömänä taajamaalueella, kuntopolulla tai toisen alueella
pitää koiraa kytkemättömänä 1.3. - 19.8.
välisenä aikana joitain poikkeuksia lukuun
ottamatta (finlex.fi).
tehdä avotulta ilman maanomistajan lupaa
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Jokamiehenoikeudet luonnonsuojelualueella
Suojelualueilla luonnonsuojelulaki antaa mahdollisuuden rajoittaa liikkumista alueen
suojelutavoitteen saavuttamiseksi. Liikkumista voidaan rajoittaa, jos alueen eläimistön tai
kasvillisuuden säilyttäminen sitä vaatii.
Samoin leiriytymistä voidaan rajoittaa tai se voidaan kieltää kokonaan. Tällaiset rajoitukset löytyvät
alueen perustamispäätöksen rauhoitusmääräyksistä tai sen järjestyssäännöstä. Eri
luonnonsuojelualuetyypit poikkeavat kuitenkin varsin paljon toisistaan tässä suhteessa.
Luontoon.fi:ssä esiteltyjen retkikohteiden yhteydessä kerrotaan myös kohdekohtaisista ohjeista
ja säännöistä.
Kasvien ja kasvinosien kerääminen sekä hyönteisten pyydystäminen on pääsääntöisesti
luvanvaraista toimintaa ja sallittu vain tieteellistä tutkimusta varten.

Luonnonsuojelualueilla ei saa ottaa maa-aineksia eikä vahingoittaa maa- tai kallioperää.
Onkimista ja pilkkimistä voidaan rajoittaa joissakin vesistöissä (muun muassa
vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet)

.Jos metalliesineiden etsiminen maanpinnan alta kiinnostaa harrastuksena, Metsähallitus
muistuttaa, että sen hallinnoimilla valtion mailla saa käyttää metallinetsintä
jokamiehenoikeudella osoittamaan metalliesineiden sijainteja. Ennen kuin lapio uppoaa maahan,
pitää kaivajalla kuitenkin olla maanomistajan lupa. Lue lisää (metsa.fi).

Periaatteet suojelualuetyypeittäin:
Soidensuojelualueilla jokamiehenoikeuksia ei yleensä ole rajoitettu millään tavalla. Liikkuminen ja
leiriytyminen on vapaata, samoin sienestys, marjastus ja kasvien kerääminen. Joillakin soidensuojelualueilla on
tosin rajoitusosia, joilla liikkuminen on kielletty lintujen pesimisaikaan.
Kansallispuistoissa saa yleensä liikkua vapaasti omin lihasvoimin rajoitusosia lukuun ottamatta. Leiriytyminen
on sallittu vain tarkoitukseen osoitetuilla paikoilla. Marjastus, sienestys, onkiminen ja pilkkiminen on sallittu.
Sellaiset jokamiehenoikeuteen kuuluvat liikkumismuodot kuin ratsastus, pyöräily ja koiravaljakkoajelu on
yleensä sallittu vain siihen tarkoitukseen osoitetuilla reiteillä.
Joillakin pienemmillä suojelualueilla (esimerkiksi vanhojen metsien ja lehtojen suojelualueet) on leiriytyminen
kielletty. Muuten on liikkuminen vapaata, samoin marjastus ja sienestys.
Tiukimmin suojelluilla alueilla, luonnonpuistoissa ja hylkeidensuojelualueilla, on liikkuminen sallittu vain
Metsähallituksen luvalla. Poikkeuksen muodostavat ne luonnonpuistot, joiden läpi kulkee retkeilyreitti.
Reitiltä ei saa poiketa. Kevon luonnonpuistossa on muista luonnonpuistoista poiketen mahdollista leiriytyä
osoitetuilla paikoilla.
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