
Kansallispuisto 

Koli
Koe Kolin lumo osana vuo-
situhantista Kolin kävijöiden 
jatkumoa. Jylhiltä vaaroilta ja 
aavalta Pieliseltä ovat hake-
neet elinkeinon ja inspiraa-
tiota lukemattomat entisai-
kojen matkalaiset tavallisista 
eränkävijöistä tunnettuihin 
kareliaanitaiteilijoihin.  

Ikikallioita ja kaskisavua
Kolin kallioilla seisot lähes 
kaksi miljardia vuotta sitten 
mannerlaattojen törmäyksessä 
muodostuneen vuorijonon 
jäänteillä. Geologiset mullis-
tukset ja jääkaudet ovat vuosi-
miljoonien saatossa muovan-
neet maiseman nykyiselleen 
harjusaarineen ja järvineen.

Kolin monimuotoinen luonto 
koostuu niin karuista huipuista, 
vanhoista luonnonmetsistä kuin 
jyrkkien rinteiden rehevistä 
puronvarsilehdoistakin.

Myös kaskitalouden luomat 
perinnebiotoopit ylläpitävät 
vaateliasta lajistoa. Idyllisiä kult-
tuuriympäristöjä hoidetaan edel-
leen vanhaan tapaan niittämällä, 
kaskeamalla ja maatiaiskarjan 
laidunnuksella.

Kolin reitit – kulttuuri
matkalle, aarrejahtiin, 
vaellukselle?
Kolin kansallispuistossa on 
monipuolinen verkosto päivä-
retkeilyyn soveltuvia reittejä, 
joista lyhin ympyräreitti on 
Huippujen kierros (1,4 km) ja 
pisin Mäkrän kierto (7,5 km).

Ukko-Kolin maisemien äärelle 
pääsee myös vaativalta esteettö-
mältä näköalatasanteelta käsin, 
jonne vie lyhyt, mutta haastava 
portaaton reitti.

Osa reiteistä on teemallisia 
luontopolkuja. Voit valita itsellesi 
sopivan esimerkiksi reitin pituu-
den tai kiinnostuksen kohteesi 
mukaan.

Vaellusreittiä kaipaavalle 
on tarjolla useita vaihtoehtoja 
harjoitusvaellukseksi suositellun 

Kolin 
kansallispuisto
• Sijainti: Joensuu, 
Kontiolahti, Lieksa

• Pinta-ala: 30 km2

• Perustettu: 1991

Metsähallitus, 
alueen hoitaja
• Kolin luontokeskus Ukko, 
Ylä-Kolintie 39, Koli, 
puh. 0206 39 5654, 
ukko@metsa.fi

• luontoon.fi/koli
• facebook.com/
kolinkansallispuisto

Retkeilyä 
luontoa suojellen
• Kunnioita luontoa ja huomioi 
kanssaretkeilijät.

• Pidä lemmikit kytkettynä.
• Tulenteko ja leiriytyminen on 
sallittu vain niitä varten osoite-
tuilla huolletuilla paikoilla. 
Tulenteko on ehdottomasti 
kielletty metsä- ja ruohikko-
palovaroituksen aikana!

• Puistossa retkeillään roskatto-
masti. Biojätteen voit kierrättää 
kuivakäymälään, mutta imutyh-
jennyskäymälään kuuluvat vain 
ihmisen omat biotuotokset. 
Pienen määrän paperia tai pahvia 
voit käyttää sytykkeenä tulen-
tekopaikalla. Vie kaikki muu jäte 
mennessäsi pois puistosta.

• Voit poimia syötäviä marjoja ja 
sieniä, mutta et kasveja tai kiviä.

• Voit liikkua jalan, hiihtäen, 
soutaen ja meloen rajoitusosia 
lukuun ottamatta.

• Laskettelu ja lumilautailu 
on kielletty Ukko-, Akka- ja 
Paha-Kolin luonnonrinteillä 
turvallisuussyistä.

• Liikkuminen on kielletty pienten 
saarien ja luotojen rajoitusosissa 
lintujen pesimäaikaan 15.5.–15.7.

• Onkiminen ja pilkkiminen on 
sallittu kalastuslain mukaisesti.

• Pyöräily on sallittu vain ajoteillä. 
Puiston poluilla pyöräily on 
kielletty.

• Autojen pysäköinti on sallittu 
vain siihen osoitetuilla 
pysäköinti alueilla. Yöpyminen 
pysäköintialueilla on kielletty.

Ohjeet ja säännöt
luontoon.fi/koli/ohjeetjasaannot

Retkietiketti
luontoon.fi/retkietiketti
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KUVAT: SAARA LAVI

Kiehisen kierroksen (3–19 km) ja 
vaativan Herajärven kierroksen 
eri reittivaihtoehtojen välillä (30, 
38 tai 61 km).

Talvella Kolin aluella on huol-
lettuja hiihtolatuja sekä mahdol-
lisuus esimerkiksi lumikenkäilyyn 
tai lasketteluun.

Täyden palvelun 
luontokeskus Ukko
Monipuolinen Kolin luonto-
keskus Ukko tarjoaa eväät 
onnistuneeseen retkeen Kolin 
kansallispuistossa ja Pohjois-
Karjalan biosfääri alueen 
muissa luontokohteissa.

Ukon päänäyttelyssä voit 
tutustua Kolin kansallispuiston 
erityislaatuiseen luontoon, geo-
logiaan ja kulttuuriin. Alakerran 
retkeilyinfosta saat tarvittavat 
tiedot retkellesi karttoineen ja 
vinkkeineen.

Uudistuneessa luontokeskuk-
sessa on myös vaihtuvia taide-
näyttelyitä, leikkisä ilvesluola 
lapsille, myymälä, ulkoiluväline-
vuokrausta sekä kahvila, jossa 
voit nauttia paikallisia herkkuja.

https://www.luontoon.fi/koli/ohjeetjasaannot
https://www.luontoon.fi/retkietiketti
https://www.luontoon.fi/
https://www.retkikartta.fi/
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Kolin kansallispuisto – Koli national park
Luontokeskus – Nature Centre
Opastus(taulu) – Information (board)
Pysäköintialue – Parking
Pysäköinti ja opastustaulu –
Parking and information board
Esteetön pysäköinti – Accessible parking
Venelaituri – Jetty
Tulentekopaikka – Campfire site
Telttailupaikka – Tent site
Laavu – Lean-to shelter
Kota – Campfire hut
Autiotupa – Wilderness hut
Vuokratupa – Rental hut
Kaivo – Well
Vesipiste (hanavesi) – Drinking water
Ruokailukatos – Picnic shelter
Näkötorni – Observation tower
Spa – Spa
Luonnonnähtävyys –
Natural feature of interest
Nähtävyys – Point of interest
Melonta – Canoeing
Vesillelaskupaikka –
Boat and canoe launch
Vetolossi – Cable boat
Vesibussi – Waterbus
Kauppa – Shop
Kahvila – Café
Ravintola – Restaurant
Polttoainetta – Petrol station
Hotelli – Hotel
Aamiaismajoitus – Bed and breakfast
Retkipalvelut – Outdoor services
Kirkko – Church
Laskettelukeskus – Ski resort
Kuivakäymälä – Dry toilet
Jätteiden lajittelupiste – Recycling
Tie – Road
Puomi – Road barrierRetkeilyreitti – Hiking trail

Huippujen kierros – Huippujen kierros Trail (1,4 km)
Ukko-Kolin vaativa esteetön reitti – Ukko-Koli demanding
accessible Trail (400 m suunta / each way) 
Kolinuuron kierros – Kolinuuron kierros Trail (3,1 km) 
Kylän polku – Kylän polku Trail (3,0 km suunta / each way) 
Sataman polku – Sataman polku Trail
(2,1 km suunta / each way) 
Kasken kierros – Kasken kierros Trail (4,1 km) 
Mäkrän kierto – Mäkrän kierto Trail (7,5 km)
Paimenen polku – Paimenen polku Trail (2,5 km)
Kiehisen kierros – Kiehisen kierros Trail (3–19 km)
Herajärven kierros – Herajärven kierros Trail (30–61 km)

https://www.luontoon.fi/
https://www.retkikartta.fi/

