
Strövområde

Ruunaa svenska

Ån Lieksanjoki med sina brusande forsar rinner genom Ruunaa strövområde. På sommaren  
kan man bekanta sig med forsarna under guidade utflykter med träbåt eller gummiflotte. 
För vandrare finns det i Ruunaa i huvudsak lättframkomliga vandringsleder av olika längd 
och mycket att se och beundra. På vintern kan man byta till snöskor, skidor eller snöskoter.

Låt strömmen bära
Det går lätt att ränna forsarna i Ruunaa 
med en forsbåt eller gummiflotte styrd 
av en erfaren styrman. Den längsta rut
ten är 30 km lång och går från Matkalahti 
till Naarajoki bro. Ruunaa forsar lämpar sig 
också för paddling. Forsarna hör till klas
serna II–III, så man behöver förutom erfa
renhet av paddling även en forskajak eller 
en indiankanot försedd med kapell samt 
naturligtvis ordentlig säkerhetsutrustning.

Leder för alla
Det finns sammanlagt nästan 60 km mar
kerade vandringsleder på Ruunaa strövom
råde. Naturstigen Närelenkki (2 km) vid 
 Neitikoski och de korta rundslingorna  
(3 och  5 km) vid Siikakoski lämpar sig bra 
för familjeutflykter. Mer krävande vandrare 
gillar säkert exempelvis Neitijärvirundan 
(22 km) eller Koskikierros (31 km) eller en 
kombination av dem. Med stigen Karhun
polku, som korsar strövområdet, står områ
dets vandringsleder i kontakt med Karjalan 
Kierros, som är ett omfattande nätverk av 
vandringsleder i Norra Karelen.

Fiskeupplevelser
Ruunaa forsar består av nästan 8 km rin
nande fiskevatten. Forsarna ger alla som 
älskar att fiska fina upplevelser och verkliga 
utmaningar. Fisketillstånd kan köpas bl.a. 
från Ruunaa naturum.

Ruunaa friluftscenter
Ruunaa friluftscenter vid Neitikoski 
 erbjuder bl.a. logi i stugor och bodar samt 
restaurang och mötestjänster.

• Ruunaa friluftscenter
tfn 013 533 170
www.ruunaa.fi

Skärpfritt friluftsliv
I Ruunaa följs principerna för skräpfritt fri
luftsliv, så besökarna bör själva föra sitt 
skräp till ekopunkterna (vid Siikakoski och 
Neitikoski parkeringsplatser och parke
ringsplatsen på östra sidan av  Haapavitja). 
Man kan dock bränna brännbart avfall 
på eldplatserna och lägga bioavfall i 
 torrtoaletterna. 

Kom ihåg när du rör dig på 
området:
PÅ RUUNAA STRÖVOMRÅDE ÄR DET

TILLÅTET
• att färdas och slå läger med stöd av 
allemansrätten, men vi rekommenderar  
att man slår läger på de områden som 
r eserverats för tältning.
• att plocka bär och svampar. 

BEGRÄNSAT
• att vistas inom gränszonen, som korsar  
Ruunaa naturskyddsområde. Man får 
färdas  eller vistas inom gränszonen endast 
med ett gränszonstillstånd som beviljats av 
gränsbevakningsmyndigheterna.  
• att fiska, för forsarna ingår i 
Forststyrelsens  rekreationsfiskeområde 
Ruunaa forsar (nr 7525), där man ska ha 
Forststyrelsens rekreationsfisketillstånd.  
På övriga områden behöver man 
 spöfisketillstånd.
• att jaga, vilket är tillåtet endast utanför  
området med vandringsleder kring 
 forsarna.
• att åka med snöskoter, vilket är tillåtet  
endast längs snöskoterlederna. Av 
 säkerhetsskäl rekommenderar vi att 
man inte promenerar eller åker skidor på 
 snöskoterlederna.

FÖRBJUDET
• att låta sällskapsdjur springa
• att använda vattenskotrar och 
 terränghjulingar
• att jaga på Ruunaa naturskyddsområde
• att använda något som helst  motorfordon 
på naturskyddsområdet.

Forststyrelsen sköter området
• Kolis naturum Ukko

YläKolintie 39, 83960 Koli
tfn +358 206 39 5654
ukko@metsa.fi

• Information om utflyktsmål: 
www.utinaturen.fi
www.utflyktskarta.fi
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Ruunaa strövområde:
• Grundat år 1987
• Areal ca 32 km2

• ekonomiskogsområde, där man i 
 skötseln av skogarna tar i beaktande 
natur och landskapsvärden.
• Forststyrelsens naturtjänster 
 ans varar för underhållet av områdets 
 vandringsleder och friluftsanordningar.
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GRÄNSZON 

              HUOM!  
 
 - Vid alla eldplats och skärmskydd �nns det en tortoalett samt 

 - Vid alla skärmskydd �nns det en eldplats samt  
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