
1,4 km 0,5–1 h keski-
vaativa

TOP 3
1. Panoraamanäkymät 

jokaiseen ilmansuuntaan

2. Tykkylumen muovaama 
talvinen metsä

3. Auringon maalaamat värit 
valkeassa maisemassa

2 km

METSÄHALLITUS 01/2023. KUVAT: SAARA LAVI JA TOMMI SORSA.

Koe Kolin rakastetuimmat maisemat valkeaan pyhäpukuunsa 
pukeutuneina, ihaile alhaalla levittäytyvää Pielisen jäälakeutta ja 
auringonlaskun värjäämiä lumisia puita.

Huippujen lumikenkäilyreitti kuljettaa 
sinut Kolin kansallispuiston taian-
omaiseen talvimetsään ja tunne-
tuimpien maisemien äärelle. Ensin 
sinut ottaa vastaan Akka-Koli, jonka 
huipulta avautuvat kumpuilevat vaara-
maisemat länteen. Akka-Kolin jälkeen 
reitti pujahtaa syvemmälle metsään. 
Tykkylumiseen aikaan metsässä nuok-
kuvat puut kutkuttavat mielikuvitusta 
eriskummallisilla muodoillaan.

Pian saavut karismaattiselle Paha-
Kolille, jonka jyrkkä pudotus tyhjyy-
teen on innoittanut mitä villeimpiä 

paikallistarinoita. Paha-Kolin huipulta 
näet Kolinuuron laakson toiselle 
puolelle satoja miljoonia vuosia 
vanhemmalle Pieni-Kolille ja sen 
takana hohtavalle Pielisen jäälle.

Reitti huipentuu Ukko-Kolin laelta 
avautuvaan lumoavaan talvimaise-
maan, jossa voit antaa katseen levätä 
Pielisen ja lumisten vaarojen yllä. 
Jos olet liikkeellä oikeaan aikaan, 
saatat nähdä kuinka aurinko kruunaa 
tykkylumeen verhoutuneet kuuset 
väreillään. Kolin talvi jättää jäljen, joka 
kutsuu pian palaamaan.

1,5–2 h vaativa

Kolin kansallispuisto 

Huippujen 
lumikenkäilyreitti

KÄYTTÖAIKA: Talvella, kun lumen 
syvyys on riittävä.

LÄHTÖPAIKKA: Kolin luontokeskus 
Ukon piha, Ylä-Kolintie 39, Koli.

REITTIMERKINTÄ JA VIITOITUS: Reitti 
on merkitty sinisillä heijastinviitoilla.

VARUSTEET: Lumikengät ja suuri-
sompaiset sauvat, säänmukainen 
talviliikuntavaatetus sekä lämpimät 
ja lumikenkiin sopivat tukevat kengät. 
Päiväreppuun taukotakki (sekä vaihto-
hanskat ja sukat), lämmintä juotavaa, 
(retkieväät), roskapussi, ensiapuvälineet, 
otsalamppu, ladattu puhelin ja kartta.

TURVALLISUUS: Hätänumero: 112 
Kolin huiput ja useat muut näköala-
paikat ovat vaikeakulkuisia ja liukkaita, 
eikä näköalapaikoilla ole kaiteita. 
Talvisin lumi voi muodostaa petollisia 
lumilippoja jyrkänteille, joten vältäthän 
reunalle menemistä. Huomioithan 
myös, että keväällä lumen alta paljas-
tuneilla avokallioilla lumikenkien piikit 
eivät pidä kunnolla. Tarkista varoitukset 
aina ennen retkelle lähtöä: 
ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

OHJEET JA SÄÄNNÖT:  
Huomioithan, että reitti on tarkoitettu 
kuljettavaksi vain lumikengillä.
Ota haltuun Retkietiketti ja lue lisäksi 
Kolin kansallispuiston ohjeet ja säännöt 
ennen retkelle lähtöä. 
luontoon.fi/retkietiketti
luontoon.fi/koli/ohjeetjasaannot

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset
https://www.luontoon.fi/retkietiketti
https://www.luontoon.fi/koli/ohjeetjasaannot


Kolin kansallispuisto

Huippujen lumikenkäilyreitti

#KolinKansallispuisto #HuippujenLumikenkäilyreitti
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Ukko-Koli

Paha-Koli
Akka-Koli

Ylä-Koli
Break Sokos Hotel Koli

Uhrihalkeama
Sacrificial Crevice

Pääministerin tulentekopaikka
Prime Minister’s campfire site

Hiljaisuuden temppeli
Temple of Silence

Ukko-Kolin rinteet
Ukko-Koli Slopes

Järnefeltin reliefi
Relief of Järnefelt

Kolin luontokeskus Ukko
Koli Nature Centre Ukko

P2-pysäköintialue

Ukko-Kolin rinteiden
pysäköintialue

P3-pysäköintialue

P1-pysäköintialue

347 m

334 m

Maisema- / hiihtohissi • S
cenic / ski lift

Kisko
hissi

•Funicular 

339 m

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

Ylä-Kolintie

R
antatie

Eno, 
Lieksa

Kolin kylä
Koli Village

Kolin kylä
Koli Village

Pielinen

Paimenenlampi

1

Huippujen lumikenkäilyreitti –
Snowshoeing Trail of the Tops (2 km)
Huippujen kierros –
Huippujen kierros Trail (1,4 km)
Risteysnumero – Crossroad number  
Luontokeskus – Nature Centre
Opastustaulu – Information board
Pysäköintialue 1 – Parking 1
P2 ja opastustaulu – P2 and information board
P3 matkailuvaunuille ja busseille –
P3 for caravans and buses  
Pysäköinti ja opastustaulu – 
Parking and information board
Esteetön pysäköinti – Accessible parking
Tulentekopaikka – Campfire site
Laavu – Lean-to shelter 
Näköalapaikka – View point 
Spa – Spa
Hiljaisuuden temppeli – Temple of Silence
Nähtävyys – Point of interest
Kauppa – Shop
Kahvila – Café
Ravintola – Restaurant
Hotelli – Hotel 
Laskettelukeskus – Ski resort
Jätteiden lajittelupiste – Recycling
Vaara! (Portaissa ei talvikunnossapitoa)
Danger! (No winter maintenance on stairs)

Ylä-Kolintie 31, Lieksa

Rantatie 27, Lieksa

Ylä-Kolintie 31, Lieksa

Ylä-Kolintie 31, Lieksa

Ympyräreitti, suositeltu kulkusuunta
Circular trail, recommended direction

Huippujen lumikenkäilyreitti 2 km
Snowshoeing Trail of the Tops 2 km

Huom! Reittilinjaus voi poiketa kartalla esitetystä reitistä.
Please note that the trail on the terrain can differ from the 
one shown on the map.
© Metsähallitus 2023 




