
Lähiretkikohteita

Kuvat Marita Jääskeläinen

Kohdevinkit: Maire Parviainen, Päivi Korolainen, Marita Jääskeläinen



Vieremä Talaskangas, Hällämönharju, 
Aarnikotkan polku, Linnaharjun metsäpolku
• https://www.vierema.fi/fi/Matkailu/Luonto/

https://www.vierema.fi/fi/Matkailu/Luonto/


Sonkajärvi Volokinpolku
30 km mittainen yksisuuntainen erittäin kaunis reitti. 
Matkalla 4 laavua, Jussinkämppä 
https://www.sonkajarvi.fi/Suomeksi/Palvelut/Liikunta-ja-
vapaa-aika/Volokinpolku

https://www.sonkajarvi.fi/Suomeksi/Palvelut/Liikunta-ja-vapaa-aika/Volokinpolku


Varpaisjärvi Huuhkajankierros

Pituus noin 6-7 km, Vongankoskella laavu ja tulipaikka, 
Huuhkajanniemessä laavu ja tulipaikka. Maasto 
vaihtelevaa. Mäkiä, suppia, soita, useita lampia, Tiilikan 
jokivartta.  Käy päivä/yön yli retkeksi.

Muita reittejä: Kaivannonkierto (n. 3,5 km) alkaa 
Rouskunhiekalta, joka sijaitsee Älänne-järven 
pohjoispuolella.
Haatainniemeen (n. 5 km/sivu) voi lähteä Näätähiekalta, 
joka sijaitsee Älänne-järven eteläpäässä.
https://www.luontoon.fi/alanne/reitit

https://www.luontoon.fi/alanne/reitit


Kuopion seutu

• Puijon metsät: https://www.kuopio.fi/puijo1

• Niittylahden luontopolku Vehmersalmen tien varressa: Tokkurinmäen ja 
Mustanmäen luonnon suojelualueet. Mustanmäen laavu, näkötorni polun 
varressa

• Pisa Nilsiä: https://www.luontoon.fi/pisa

• Kinahmi Nilsiä:

http://100luontohelmea.fi/helmi/kinahmi

https://www.kuopio.fi/puijo1
https://www.luontoon.fi/pisa
http://100luontohelmea.fi/helmi/kinahmi


Suonenjoki Lintharju

Lintharju on Suonenjoen keskustan kupeesta länteen 
lähtevä harju. Pituutta sillä on kaikkiaan kymmenisen 
kilometriä ja leveyttä parhaassa kohtaa pari kilometriä.

https://retkipaikka.fi/lintharjun-luontopolku-
suonenjoen-salainen-helmi/

https://retkipaikka.fi/lintharjun-luontopolku-suonenjoen-salainen-helmi/


Leppävirta Orinoron rotko

Kaunis ja vanha Mustinmäen kylä kohoaa Leppävirralla täysin 
omalaatuisissa maisemissa. Kylän korkeimmalta kohdalta on 
upea näköala kauas Savoon, mutta kylän toisella laidalla on 
maassa syvä repeämä, viileä ja salaperäinen Orinoron rotko. 
Orinoron luontopolku johdattaa näihin vastakohtien maisemiin, 
tehden samalla tutuksi Mustinmäen menneisyyttä.

https://retkipaikka.fi/mustinmaki-leppavirta/

https://retkipaikka.fi/mustinmaki-leppavirta/


Rautavaara Tiilikkajärven kansallispuisto
Sammakkotammelta noin 7 km mittainen rengasreitti 
Venäjänhiekan tulipaikan ja Uiton varauskämpän kautta. Polku 
jatkuu myös Olli Tiaisen aution kautta Pohjoispäähän kiertäen 
Tiilikan rantaa välillä Koirakiven tulipaikka. Uiton ja Kosevan väli 
on samaa polkua takaisin.



Muita kohteita Rautavaara

• Metsäkartano

• Liimatan taival: 20 km mittainen luontopolku Keyretyn järven ympäri. 
Tulipaikka, jossa aittarakennus, kota, 2 laavua. 

• Virvatulten polku: Metsäkartanolta Yrttilammen kautta 
Pumpulikirkolle, josta Pankalammen laavun kautta Tiilikalle 
Sammakkotammelle tai Kosevalle



Nurmes Raesärkät

Kaunis rengasreitti Raejärven ympäri 11 km, 2 tulipaikkaa. 
Kauniita lampia ja harjuja. Suosittelu yön yli retkikohteeksi. 
Helppo kulkea, kunnostettu.
https://www.luontoon.fi/raesarkat

https://www.luontoon.fi/raesarkat


Muita kohteita Nurmes

• Tetrijärvi: 9 km mittainen rengasreitti harjumaisemissa, Mujejärven 
Hiltusenlahdesta

• Tammikämppä: Hiltusenlahdesta Mujejärven rannasta rantapolkua, 
välillä laavu, matkaa noin 6-7 km tai Peurakankaan P paikalta 2km. 
Kamoniemeen mäntymetsäinen polku 2 km

• Uuranholi: Hieno rotkomaisema, Peurakankaan P paikalta tai 
Mujejärven kylätoimikunnan kodalta Kuhmon tien varresta, laavu

• https://www.luontoon.fi/mujejarvi/reitit

https://www.luontoon.fi/mujejarvi/reitit


Sotkamo Hiidenportti, Nurmes Mäntyjärvi

https://www.luontoon.fi/hiidenportti
https://www.luontoon.fi/peurajarvi

https://www.luontoon.fi/hiidenportti
https://www.luontoon.fi/peurajarvi


Juuka Juuan särkät, Keihäsjoki
Polku Keihäsjoen autiotuvalta. Hienoa harjumaisemaa, useita 

lampia, soita harjun alapuolella, polku myös suon reunassa. 

Mäntyjärvi -autiotupa väli noin 7-8 km. Mahdollisuus 

vuokrakämppiin. Muutama tulipaikka, pari laavua

https://www.juuka.fi/fi/matkailu/luontokohteet/

https://www.juuka.fi/fi/matkailu/luontokohteet/


Lieksa Patvinsuo
Suomujärven kierto 15 km
Patvinsuo Teretiniemen lintutornista
https://www.luontoon.fi/patvinsuo/reitit

https://www.luontoon.fi/patvinsuo/reitit


Muita kohteita 

Lieksa:

• Kieverrysjärvet n. 5,5 km

• Ruunaa

• Karhunpolku

• https://www.visitkarelia.fi/fi/Kohteet/Lieksa

Ilomantsi:

• Petkeljärvi

• Koivusuo, Tapion taival

• http://www.vaellus.info/reittihaku.php?kunta=Ilomantsi,Tuupovaara

https://www.visitkarelia.fi/fi/Kohteet/Lieksa
http://www.vaellus.info/reittihaku.php?kunta=Ilomantsi,Tuupovaara


Muita kohteita

• Väisälänmäki, Helvetinkattila Lapinlahti: 
https://www.lapinlahti.net/lapinlahti/nahtavaa.php

• Pohjoismäen näköalatorni ja retkeilyalue Sonkajärvi: 
https://www.kylaan.fi/products/kotaharjun-nakoalatorni-ja-
retkeilyalue-sonkajarvi

• Soidinvuori Iisalmi:
https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Matkailu-ja-
tapahtumat/Retkeilykohteet

https://www.lapinlahti.net/lapinlahti/nahtavaa.php
https://www.kylaan.fi/products/kotaharjun-nakoalatorni-ja-retkeilyalue-sonkajarvi
https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Matkailu-ja-tapahtumat/Retkeilykohteet


Vas. Vuorilampi Kuopio
alla Manginniemi Tervo



Etelä-Konneveden kansallispuisto


