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Ruunaa

suomi

Tule ja koe Ruunaan kuohuvat kosket ja Venäjän rajan läheisyys! Tarjolla on ikimuistoinen seikkailu vapaana virtaavissa koskissa ja kalastuselämyksiä alueen vaihtelevissa
vesissä. Merkityt reitit, huolletut taukopaikat ja monipuoliset palvelut toivottavat kävijän tervetulleeksi.

Retkeile roskattomasti
Ruunaassa retkeillään roskattomasti, ja
kävijä tuo itse jätteet alueen ekopisteisiin
(Siikakosken ja Neitikosken pysäköinti
alueilla ja Haapavitjan itäpuolen pysäköin
tialueella).Palavat jätteet voi kuitenkin
polttaa nuotiopaikoilla ja biojätteet
kompostoida kuivakäymälöissä.

RUUNAAN RETKEILYALUEELLA ON
SALLITTUA
• liikkuminen ja leiriytyminen jokamiehen
oikeudella, mutta suosittelemme
leiriytymistä telttailuun varatuilla alueilla
• marjojen ja sienten poimiminen.

Anna virran viedä

Ruunaan retkeilykeskus

Ruunaan koskiin on helppo tutustua perämiehen ohjaaman koskiveneen tai kumilautan kyydissä. Pisimmillään reitillä on
mittaa 30 kilometriä Matkalahdesta
Naarajoensillalle. Ruunaan kosket soveltuvat hyvin myös melontaan. Kosket kuuluvat
luokkiinII–III, joten melontakokemuksen
lisäksi koskikajakkitai aukkopeitteellä
varustettu intiaanikanootti sekä kunnon
turvavarusteetovat tarpeen.

Neitikoskella sijaitseva, kesäaikaan
avoinna oleva Ruunaan retkeilykeskus
on mainio retken lähtöpiste.
Retkeilykeskuksesta saa tietoa Ruunaan
alueen nähtävyyksistä, reiteistä ja
palveluista, ja sieltä voi myös ostaa
tarvittavat kartat ja luvat. Lisäksi
retkeilykeskus tarjoaa mm. majoitus-,
ateria- ja ohjelmapalveluja sekä
välinevuokrausta. Retkeilykeskuksessa
ja sen palveluissa on huomioitu
esteettömyys.

Reittejä moneen makuun
Ruunaan retkeilyalueella on merkittyjä ja
viitoitettuja retkeilypolkuja yhteensä lähes
60 km. Luontopolku Närelenkki (2 km)
Neitikoskella ja Siikakosken pikkulenkit 
(3 ja 5 km) sopivat hyvin perheretkeilyyn.
Vaativammalle vaeltajalle soveltuvat
esimerkiksi Neitijärven kierros (22 km) ja
Koskikierrros (31 km) tai näiden yhdistelmä.
Talvisin avoimena pysyvien koskien varsilla
on perinteisen hiihdon latuverkosto ja retkeilyalueen ympäri kiertää merkitty moottorikelkkaura.

Kalastuselämyksiä
Ruunaan koskissa on lähes 8 km virtaisaa
kalavettä. Kosket tarjoavat todellisia haasteita ja elämyksiä kaikille kalojen narraajille.
Lupia voi ostaa muun muassa Ruunaan
luontotalolta.

• Ruunaan retkeilykeskus
puh. 013 533 170
www.ruunaa.fi

Ruunaan retkeilyalue:
• Perustettu 1987
• Pinta-ala noin 32 km2
• Alueella harjoitetaan myös metsätaloutta ottaen kuitenkin huomioon
luonnon virkistyskäytön tarpeet.
• Metsähallituksen luontopalvelut
vastaa alueen retkeilyreittien ja
rakenteiden huollosta.

RAJOITETTUA
• avotulenteko, joka on sallittu vain sitä
varten osoitetuilla paikoilla
• kulkeminen Ruunaan luonnonsuojelu
alueen rajavyöhykkeellä, missä saa liikkua
vain erityisellä kulkuluvalla
• kalastaminen, sillä Ruunaan kosket 
(nro 7525) on Metsähallituksen virkistys
kalastusalue, jolla kalastamiseen tarvitaan
virkistyskalastuslupa, ulkopuolisilla alueilla
viehelupa
• metsästäminen, joka on sallittua
koskialuetta kiertävän polkuverkoston
ulkopuolella
• moottorikelkkailu, joka on sallittua vain
moottorikelkkaurilla. Turvallisuussyistä
suositellaan, että moottorikelkkaurilla ei
hiihdetä eikä kävellä.
KIELLETTYÄ
• avotulenteko metsäpalovaroituksen
aikana
• lemmikkieläinten vapaana pitäminen
• vesiskoottereiden ja mönkijöiden käyttö
• metsästys Ruunaan luonnonsuojelualueella
• luonnonsuojelualueella kaikkien moottoriajoneuvojen käyttö
• alueen toisia käyttäjiä häiritsevä toiminta.

Metsähallitus – alueen hoitaja

• Kolin luontokeskus Ukko
Ylä-Kolintie 39, 83960 Koli
puh. 0206 39 5654
ukko@metsa.fi
• www.luontoon.fi/ruunaa, www.eraluvat.fi
kuva: Metsähallitus/heikki räsänen
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