
Runon ja Rajan tie on Suomen vanhin matkailutie. 

Se kulkee itärajaa noudatellen Suomenlahdelta 

Sallaan ja sen pituus on 1080 km. 

Etelässä reitille on tyypillistä suomalainen 

järvialue ja pienet etelä-karjalaiset kaupungit. 

Sittemmin tie muuttuu pohjoiskarjalaiseksi 

metsien ja ortodoksisen kulttuurin hallitsemaksi 

vaaramaisemaksi. Yhä pohjoisemmaksi 

mentäessä reitille on tyypillistä Kainuun 

korpimaisemat ja suuret joet. Poronhoitoalueen 

raja peuraesteineen toivottaa tervetulleeksi 

Lappiin, sen erämaihin ja tuntureille.

Vuonna 2002 tie sai Tiehallinnon virallisen 

matkailutiestatuksen ja se merkittiin maastoon 

kansainvälisillä matkailutien merkeillä vuonna 

2003–2004.
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Lappeenranta

Lappeenranta on kasvanut itäisen ja 
läntisen kulttuurin rajalla jo vuosisatoja. 
Lappeenranta sai kaupunkioikeudet 1649. 
Sekä ruotsalainen että venäläinen vaikutus 
näkyy ehkä parhaiten kaupungin vanhim-
massa osassa Linnoituksessa. 

Vainikkalan asemalta matkustaa Pietariin 
junalla vain 1,5 tunnissa. Nuijamaan ra-
ja-asema sijaitsee n. 30 km päässä Lap-
peenrannasta.

Kesäisin Linnoitusniemen kärkeen nousee-
Suomen suurin hiekkalinna.

Lappeenrannan matkailuneuvonta  
Kauppakeskus IsoKristiina, Brahenkatu 5  
Puh. 05 667 788, lappeenranta@gosaimaa.com 
www.visitlappeenranta.fi, www.gosaimaa.com

Imatra  

Suomen vanhimman matkailunähtävyyden 
Imatrankosken kuohuja voit ihailla kesäisin 
järjestettävissä koskinäytöksissä. Imat-
rankosken partaalla sijaitsee myös upea 
linnahotelli. Mainitaanpa koski Kalevalas-
sakin. Kosken ympärillä humisee Suomen 
ensimmäinen luonnonpuisto. Imatralla on 
kaksi kylpylää.

Imatran seudun matkailuneuvonta 
Puh. 020 617 7777, imatra@gosaimaa.com 
www.gosaimaa.com, www.vuodenparasloma.fi

Parikkala

Suomessa ja ulkomailla laajasti tunnettu 
ITE-taiteen teoskokonaisuus Parikkalan Pat-
saspuisto on kiinnostava nähtävyys 6-tien 
varrella. Siikalahti on maamme arvokkain 
lintujärvi ja se on kiinnostava retkeilykohde 
niin se lintuharrastajille, luontokuvaajille 
kuin lapsiperheellekin. Lintukohteiden lisäk-
si Parikkalassa voi tutustua kylämaisemiin, 
kirkkoihin ja museoihin.

www.visitparikkala.fi

Kitee

Kiteen alueella on ollut pysyvää asutusta 
ainakin 1400-luvulta lähtien. Opastettuja 
luontopolkuja vaeltamalla saa käsityksen 
seudun luonnosta, sen kymmenistä pienistä 
lehdoista, harjuista, järvistä ja soista.

Kiteellä on myös isoja vesistöjä, joissa 
pääsee nauttimaan majoituspaikoista, ran-
taelämästä, veneilystä ja kalastuksesta.

Matkailuneuvonta kesällä: Kitee Tourist Information 
- A Nightwish Story -keskus, Kiteentie 13, puh. 040 
105 1021 sekä Sovintola, Pyhäjärventie 8, Kesälahti, 
puh. 040 105 2008, matkailuneuvojat@kitee.fi
Talvella matkailuneuvonta asiointipisteissä  
Kiteellä, puh. 040 105 1020 
Kesälahdella, puh. 040 105 2222

Tohmajärvi

Tohmajärvi on korkeiden vaarojen ja 
suurten soiden pitäjä. Laatokan lehtovyö-
hykkeen luonto on vehreää, monipuolista ja 
näyttävän näköistä. Täältä voi löytää hyvin 
harvinaisen lehtoukonhatun sekä ukonhat-
tukimalaisen. 

Kunnan kiinnostavin kulttuurikohde on 
Kirkkoniemessä sijaitseva seudun vanhin 

säilynyt puukirkko vuodelta 1756. Sen 
sijaintia on kutsuttu Suomen kauneimmaksi 
kirkon paikaksi. Niiralan kansainvälisen 
rajanylityspaikan kautta aukeavat Venäjän 
Karjalan matkailumahdollisuudet.

Itähuolinta, Ysitien Portti, Kauppatie 4 A, Niirala 
puh. 0500 164 351, asiakaspalvelu@itahuolinta.fi
Kunnanvirasto, Järnefeltintie 1, Tohmajärvi 
040 105 4015, 040 105 4028 
kunnanvirasto@tohmajarvi.fi
Matkailuneuvontaa myös Renkituvan kahviolla (Kirk-
kotie 14) ja Pitäjäntuvan kahviolla (Kirkkotie 600).

Joensuu

Joensuu on Pohjois-Karjalan maakuntakes-
kus, joka sijaitsee Pyhäselän pohjoisrannalla 
Pielisjoen suulla ja se on asukasluvultaan 
Itä-Suomen toiseksi suurin kaupunki. Tun-
nelmaa kaupunkiin luovat sen läpi virtaava 
Pielisjoki ja keskusta monipuolisine palvelui-
neen - unohtamatta kauppatorin karjalaista 
elämänmenoa. Pielisjoen ylittää kantakau-
pungin alueella seitsemän siltaa. Kaupunki-
kuvaa hallitsee Eliel Saarisen suunnittelema 
kaupungintalo vuodelta 1914.

Joensuun kaupunki, Rantakatu 20, 80100 Joensuu  
puh. 013 267 7111, kirjaamo@joensuu.fi 
www.joensuu.fi

Ilomantsi

Iloisten ihmisten Ilomantsi tunnetaan 
Suomen ja EU:n itäisimpänä manneralueen 
kuntana, sotahistorian näyttämönä, Kale-
vala-kuntana, Suomen ortodoksisimpana 
kuntana, erämaisen luonnon ja suurpetojen 
alueena sekä karjalaisen kulttuurin vaalija-
na. Kunnan rikkaaseen karjalaiseen perin-
teeseen kuuluvat vieraanvaraisuus, runon-
laulu ja kantelemusiikki sekä perinneruoat. 
Kunnassa on Suomen suurin ortodoksinen 
puukirkko. Lukuisat muistomerkit kertovat 
toisen maailmansodan taisteluista.

Kesämatkailuneuvonta: 
Parppeinvaaran runokylässä, puh. 050 337 7379

Neuvonta ympäri vuoden: 
visitilomantsi.fi, 050 337 7379

Lieksa  

Lieksa sijaitsee Pielisen järven ja Venäjän 
rajan välissä. Se tunnetaan ennen kaikkea 
kahdesta nähtävyydestään: Kolista ja Ruu-
naan koskista. Kolin vaarat ovat miljoonia 
vuosia vanhan vuorijonon jäänteitä. Kolilta 
avautuvat näkymät ovat keskeinen osa 
suomalaisen kansallisromantiikan kuvastoa.

Historian havinaan pääsee tutustumaan 
keskustan tuntumassa Suomen toiseksi 
suurimmassa ulkomuseossa, Pielisen muse-
ossa, sekä Sibeliuksen häämatkakohteessa, 
Monola-aitassa. Vuonisjärveltä puolestaan 
löytyvät kuvanveistäjä Eva Ryynäsen ateljee 
ja kaunis Paaterin puukirkko. 

Matkailuneuvonta Lieksassa  
Kaupungin asiakaspalvelupiste 
Pielisentie 3, Lieksa, p. +358 40 1044 680 
asiakaspalvelu@lieksa.fi, www.lieksa.fi
Matkailuneuvonta Kolilla  
Ylä-Kolintie 2, Koli, p. +358 45 138 7429 
info@koli.fi, www.koli.fi

Nurmes  

Nurmeksen luonto koostuu laajoista, 
metsäisistä vaara-alueista ja Pielisen 
vesistön pohjoisosasta. Kaupungin laidalla 
oleva Bomban talo ja sen yhteydessä oleva 
karjalainen kylä on rakennettu kertomaan 
karjalaisen kulttuurin rikkaudesta.

Vuoden 2020 alusta alkaen Nurmekseen 
kuuluu myös Valtimo, Pohjois-Karjalan 
pohjoisin alue. Maisemaan kuuluvat avarat 
peltomaisemat ja erämaaluonto, jossa 
jylhimpien vaarojen huiput kohoavat yli 
300 metrin korkeuteen. Alue on oivallinen 
kohde retkeilyn harrastajille.

Matkailuneuvonta Bomba 
puh 050 406 6122, kati.lipponen@pikes.fi

Kuhmo

Kuhmosta ei voi puhua mainitsematta 
kamarimusiikkia. Mutta pinta-alaltaan 
Euroopan suurimmassa kaupungissa havu-
metsävyöhykkeen eli taigan vaikutus näkyy 
karhun ja muiden suurpetojen runsautena.

Luontoon liittyvien aktiviteettien lisäksi 
kaupungissa on Talvisotamuseo.

Kuhmon kaupungin matkailuneuvonta 
Kaupungin kirjasto, Pajakkakatu 2, 88900 KUHMO 
Puh.+358 44 725 5307 
matkailu@kuhmo.fi, www.kuhmo.fi

Suomussalmi

Sadat kivikautiset asuinpaikat ja Värikallion 
kalliomaalaukset Hossan kansallispuistossa 
kertovat alueella asutun jo tuhansia vuosia.

Suomussalmella sijaitsevat myös Suomen 
ainoat vienalaiskylät Kuivajärvi ja Hietajärvi.

Suomussalmi tunnetaan myös lukuisista 
talvisodan taistelupaikoista, kuuluisimpana 
Raatteen tie.

Suomussalmen Matkailutoimisto 
Jalonkaarre 5, 89600 Suomussalmi 
Puh. +358 44 777 3250 
visit@suomussalmi.fi, www.visitsuomussalmi.fi

Kuusamo

Kuusamo on luontomatkailijan paratiisi. 
Ruka on Suomen suosituin hiihtokeskus. 
Kaupungin pohjoisosassa on Oulangan 
kansallispuisto. Siellä maisemaa hallitsevat 
jylhät kanjonit, kosket ja vaarat. Laajat vir-
kistysreitistöt ilahduttavat mm. vaelluksen, 
melonnan ja moottorikelkkailun ystäviä.

Kuusamo Info 
puh. 040 860 8365, info@kuusamo.fi
Matkailukeskus Karhuntassu 
Torangintaival 2, 93600 Kuusamo

Salla

Kunta sijaitsee Itä-Lapissa melkein kokonaan 
napapiirin pohjoispuolella. Kunnan talviur-
heilun keskus on Sallatunturin hiihtokeskus. 
Erämaisinta Sallaa on kunnan pohjoisosassa 
Tuntsan erämaa-alueella. Sallassa on kan-
sainvälinen rajanylityspaikka.

Sallan Matkailuinfo 
Myllytie 1, 98900 Salla 
0400 269 838, tourist.info@salla.fi


