1,4 km 0,5–1 h keskivaativa

TOP 3
1. Ukko-Kolilta avautuva
ikoninen maisema
2. Jylhä ja karismaattinen
Paha-Koli tarinoineen
3. Akka-Kolin näkymät
auringonlaskuineen

Kolin kansallispuisto

Huippujen kierros
Sukella osaksi maisemaa ja vuosisataista Kolin kävijöiden
jatkumoa. Ukko-Kolin laelle huipentuva klassikkoreitti paljastaa
monet kasvonsa kiertäen Akka- ja Paha-Kolin huippujen kautta.
Ensimmäiseksi sinut ottavat vastaan
Akka-Kolin lännenpuoleiset näkymät,
jotka kuiskivat Kolin varhaisimman
asutuksen historiaa. Aikoinaan
kumpuilevaa vaaramaisemaa on
peittänyt kaskimaiden ja laidunten
idyllinen tilkkutäkki kertoen ihmisen
ja luonnon yhteiselosta.
Akka-Kolilta löydät myös vihki
paikkana suositun Hiljaisuuden
temppelin, jonka tasanteella voit
nauttia selkeänä iltana auringonlaskun väriloistosta.
Akka-Kolilta matka jatkuu kohti
karismaattista Paha-Kolia, jonka
kallionkieleke on ruokkinut aikojen
saatossa mitä hurjimpia tarinoita.

Paha-Kolilta voit halutessasi jatkaa
retkeä helposti pidemmällekin, kuten
etelässä siintävälle Mäkrävaaralle, joka
on inspiroinut kareliaanitaitelijoita jo
yli sata vuotta sitten.
Paha-Kolilta reitti vie lopuksi
sammalmetsän läpi huippujen
kuninkaan, Ukko-Kolin, luo, jonka
kruunaavat tykkylumen muovaamat
kuuset. Korkeuksissa seistessäsi voit
tuntea jalkojesi alla liki kaksi miljardia
vuotta vanhan kvartsiittikallion. Kun
katse vaeltaa kauas itään yli aavan
Pielisen selän ja jääkauden muovaamien saarien, voi helposti ymmärtää
olevansa pieni osa jotain suurta ja
ikiaikaista.
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KÄYTTÖAIKA: Sulan maan aikaan.
Reitillä ei ole talvikunnossapitoa,
mutta suosittuna reittinä se on usein
tamppaantunut auki myös talvisin.
LÄHTÖPAIKKA: Kolin luontokeskus
Ukon piha, Ylä-Kolintie 39, Koli.
REITTIMERKINTÄ JA VIITOITUS: Reitti
on merkitty risteysviittoihin keltaisella
ympyrällä. Risteysviitat on numeroitu
ja numerot täsmäävät Kolin palvelu- ja
retkeilykartan (1:20 000) numerointiin.
VARUSTEET: Säänmukainen vaatetus
ja vaihtelevaan maastoon soveltuvat
kengät. Päiväreppuun juotavaa, retkieväät, roskapussi ja ladattu puhelin.
TURVALLISUUS: Hätänumero: 112
Kolin huiput ja useat muut näköalapaikat ovat vaikeakulkuisia ja etenkin
sateella liukkaita avokallioita. Näköalapaikoilla ei ole kaiteita. Ukkosen yllättäessä tulee huipuilta poistua. Tarkista
varoitukset aina ennen retkelle lähtöä:
ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset
OHJEET JA SÄÄNNÖT:
Ota haltuun Retkietiketti ja lue lisäksi
Kolin kansallispuiston ohjeet ja säännöt
ennen retkelle lähtöä. Metsä- ja
ruohikkopalovaroituksen aikana
tulenteko ei ole sallittua Pääministerin
tulentekopaikalla. Pidä lemmikkieläimet kytkettynä. Pysythän polulla
säästääksesi alueen herkkää luontoa
kulumiselta.
luontoon.fi/retkietiketti
luontoon.fi/koli/ohjeetjasaannot
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Huippujen kierros
Uhrihalkeama
Sacrificial Crevice

Ei pysäköintiä Yläpihalla
(vain 2 esteetöntä pysäköintipaikkaa)
No parking on Upper Yard
(only 2 accessible parking spaces)

Koli

Ylä-Koli

Break Sokos Hotel Koli

Yläpiha
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Ukko-Kolin rinteet
Ukko-Kolin rinteiden
pysäköintialue
Rantatie 27, Lieksa

Pääministerin tulentekopaikka
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Järnefeltin reliefi
Relief of Järnefelt
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P1-pysäköintialue
Ylä-Kolintie 31, Lieksa
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Kolin luontokeskus
Ukko
Koli Nature Centre
Ukko
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Ukko-Koli

P2-pysäköintialue

347 m

Ylä-Kolintie 31, Lieksa

Ukko-Kolin vaativa
esteetön näköalatasanne
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P3-pysäköintialue
Ylä-Kolintie 31, Lieksa
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Akka-Koli
339 m

Hiljaisuuden temppeli
Temple of Silence

Paha-Koli
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Vesipiste (hanavesi) – Drinking water
Näköalapaikka – View point
Spa – Spa
Hiljaisuuden temppeli –
Temple of Silence
Nähtävyys – Point of interest
Vaativa esteetön reitti –
Demanding accessible trail
Kauppa – Shop
Kahvila – Café
Ravintola – Restaurant
Hotelli – Hotel
Laskettelukeskus – Ski resort
Jätteiden lajittelupiste – Recycling
Etäisyys (km) – Distance (km)

334 m
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Kolin kansallispuisto – Koli National Park
Risteysnumero – Crossroad number
Huippujen kierros –
Huippujen kierros Trail (1,4 km)
Luontokeskus – Nature Centre
Opastustaulu – Information board
Pysäköinti ja opastustaulu –
Parking and information board
Esteetön pysäköinti –
Accessible parking
Pysäköintialue 1 – Parking 1
P2 ja opastustaulu –
P2 and information board
P3 matkailuvaunuille ja busseille –
P3 for caravans and buses
Tulentekopaikka – Campfire site

m

Ympyräreitti, suositeltu kulkusuunta
Circular trail, recommended direction
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Huippujen kierros 1,4 km
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Huom! Kartta on viitteellinen. / Please note that the map is referential.

#KolinKansallispuisto

#HuippujenKierros

