
TOP 3
1. Klassinen Kolin maisema

panoraama Pieliselle.

2. Satumaisen vaarametsän 
tunnelma.

3. Esteetön Pääministerin 
tulentekopaikka.
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Ukko-Kolin vaativa esteetön reitti palkitsee haastavan nousun 
jälkeen huikaisevilla maisemilla. Näköalatasanteella voi tuntea 
leijuvansa maan ja taivaan rajalla.

Reitti lähtee Kolin luontokeskus Ukon 
pihalta ja sukeltaa metsään luonto-
keskuksen takaa. Radiomaston koh-
dalta sorastettu reitti alkaa jyrkästi 
nousta kumpuilevan sammalmetsän 
siimekseen, ohi Akka-Kolille haarau-
tuvan risteyksen. Vanhan kuusikkoisen 
vaarametsän läpi kulkiessa tietää 
olevansa korkealla, sillä taivas kurkkii 
puiden rakosista tulijaa vastaan.

Pian tulet risteykseen, josta kään-
nytään vasemmalle kohti Ukko-Kolille 
vievää viimeistä nousua. Juuri ennen 
jyrkkiä kivisiä portaita reitti kääntyy 
oikealle puiden lomitse, kohti Pieli-
selle aukeavaa klassista Kolin näky-

0,5 h vaativa
esteetön

mää. Esteettömällä näköalatasanteella 
taivas on niin lähellä, että tuntuu kuin 
pilviä voisi melkein koskettaa.

Paluu kuljetaan samaa reittiä, ja 
eväshetken voit viettää vaikkapa 
luontokeskuksen vieressä sijaitsevalla 
Pääministerin tulentekopaikalla. Tulen 
äärelle pääset esteettömästi. Tulen-
tekopaikalla ei ole puuhuoltoa, joten 
voit tuoda omat puut tai ostaa poltto-
puita Kolin luontokeskus Ukosta tai 
hotellilta.

Halutessasi voit nauttia myös luon-
tokeskuksen esteettömistä palve-
luista myymälöineen, kahviloineen ja 
näyttelyineen.

Kolin kansallispuisto 

UkkoKolin vaativa 
esteetön reitti

KÄYTTÖAIKA: Sulan maan aikaan. 

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

REITTIMERKINTÄ JA VIITOITUS: Reitti 
on merkitty risteysviittoihin vaativan 
esteettömän luontoreitin symbolilla ja 
Huippujen kierroksen kanssa yhteisellä 
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, retki-
eväät, roskapussi ja ladattu puhelin.

TURVALLISUUS: Hätänumero: 112 
Ukko-Kolin esteettömällä näköala-
paikalla on matala kaide. Näköalapaikat 
ovat luonnonnähtävyyksiä, joilla kävijä 
liikkuu omalla vastuullaan. 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 ruohikko palovaroituksen 
aikana tulenteko ei ole sallittua Pää-
ministerin tulentekopaikalla. Pidä 
lemmikkieläimet kytkettynä. Pysythän 
polulla säästääksesi alueen herkkää 
luontoa kulumiselta. 
www.luontoon.fi/retkietiketti
luontoon.fi/koli/ohjeetjasaannot

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

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)

 

 

 

 

 

Ylä-Kolintie 31, Lieksa

Rantatie 27, Lieksa

Ylä-Kolintie 31, Lieksa

Ylä-Kolintie 31, Lieksa
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Ympyräreitti, suositeltu kulkusuunta
Circular trail, recommended direction

Huippujen kierros 1,4 km

Huom! Kartta on viitteellinen. / Please note that the map is referential.


