
Reitissä on monipuolisia kohteita Kemijärveltä, Sallasta, Savu-
koskelta ja Pelkosenniemeltä/Pyhätunturilta.

Seudun rikas kulttuuriperintö ja historia ovat edessäsi!  
Silitä suomenhevosta, käy kupparin luona, kuuntele museo- 
oppaan tarinoita, maista Lapin kaskinaurista, nuuhki yrttejä, 
ihaile maisemia, yövy museossa ja käy kyläpubissa. Tutustu 
vanhaan peräpohjalaiseen rakennustyyliin, museoihin ja kirk-
koihin. Kysy mahdollisuutta ohrarieskan tai himmelin teon 
opetteluun paikallisten kanssa!

Reitillä tutustut moniin seudun kyliin. Useissa paikoissa on 
tarjolla majoitusta ja lappilaisia perinneruokia.

Osassa kohteista on laajat aukioloajat, osa on avoinna vain 
kesäisin tai muuten rajoitetusti. Reitti on paikkatietopalvelu 

Tervetuloa Itä-Lapin 
kulttuurimatkailureitille!

Citynomadissa, josta löydät tietoa kohteista ja aukioloajoista. 
Voit kysyä lisätietoa myös kuntien matkailuinfoista. 

Koko reitin yhteispituus on useita satoja kilometrejä. Viivy 
seudulla pitempään tai valitse joitakin kohteita! Monet niistä 
sijaitsevat sopivan pyöräilymatkan päässä toisistaan (esim. yö-
pymispaikasta toiseen 30 km).

Reitti täydentää Itä-Lapin sotahistoriareittiä jälleenrakennus-
ajan perinteen kohteilla. Seuraa samalla myös sotahistoria-
reittiä, joka myös on Citynomadissa.

Seudulla on monia muitakin vierailun arvoisia kyliä ja koh-
teita, joten kannattaa tutustua kuntien matkailusivustoihin.

Hyvää matkaa Itä-Lapissa!

Katso 

tarkat tiedot 

reitistä Citynomadista!

More detailed infor-

mation on the tour 

route is available

 in CityNomadi!

Outisen Ratsastuskeskus, Kemijärvi. Isäntä Matin museo, Lapajärvi, Salla. 

      Salpalinjan päätepiste ja kävelyreitti, Savukoski. 
       Kuva: Susanna Schwartz-Matero Suvannon kylä, Pelkosenniemi. Kuva: Reijo Ailasmaa

The tour route has a wide range of sites and attractions in Kemijärvi, 
Salla, Savukoski and Pelkosenniemi/Pyhätunturi fell.

Come and explore the region’s rich cultural heritage and history! 
Meet Finnhorses, visit a cupping therapist, listen to museum guides 
telling local stories, taste slash-and-burn turnips from Lapland and 
various local herbs, enjoy the scenery, stay overnight at a museum 
and spend some time in a local pub. Learn about the building style 
of Lapland by visiting historic houses, museums and churches. Ask 
about the opportunities to make traditional Lappish barley flatbread 
with the locals!

Many places offer accommodation and serve traditional dishes 
from Lapland.

The opening hours of some sites and attractions are long, while others 
have more limited hours or are only open in the summer. You can 
find the Eastern Lapland Cultural History Tour on CityNomadi (www.

Welcome to Eastern Lapland Cultural History Tour!
citynomadi.com), where information is also available in English. More 
information can also be requested from the municipalities’ local travel 
information services. 

The total length of the route is several hundred kilometres. Take your 
time to explore the region or select specific sites to visit! Many sites 
and attractions are located within a biking distance from each other 
(e.g., 30 km between places that offer overnight accommodation).

The tour’s sites related to the cultural heritage of the post-war re-
construction period are a great addition to the Eastern Lapland  
Military History Tour. The sites and attractions along the routes of the 
cultural and military history tours can be explored at the same time, 
with the help of the CityNomadi app. You can download the app for 
free from the Google Play –store or App Store.
The eastern Lapland region has many other villages and destinations 
worth visiting, so check out the local tourist websites. 

Enjoy exploring eastern Lapland!



Itä-Lapin kulttuurimatkailureitti
KEMIJÄRVI
1. Luusuan kylä
2. Kemijärven kotiseutumuseo
3. Moottorikelkka- ja sahamuseo 
4. Kemijärven kirkko 
5. Joutsijärven kylä, bunkkerimuseo,  
 kyläkauppa ja kahvila
6. Outisen ratsastuskeskus,  
 suomenhevos- ja porotila
7. Oinaan kylä
8. Tapionniemen Kyläkartano  
 (kylätalo)

PELKOSENNIEMI
9. Hoitola Susannea,  
 saunaperinnehoitoja
10. Lucky Ranch, hevostila
11. Lapin Orava, Lomakeskus
12. Poropuisto Kopara
13. Suvannon kylä
14. Pelkosenniemen kirkko
15. Kirkonkylän kahvila (SEOn baari)
16. Kairalan kylä ja  Jaakkolan  
 pirttikahvila

SAVUKOSKI
17. Tanhuan kyläkauppa
18. Seitajärven museotie
19. Tarkkalan erämaatila
20. Savukosken kirkko
21. Kotiseututalo Puistola
22. Samperin Savotta (hotelli)
23. Salpalinjan päätekohta  
 ja kävelyreitti
24. Tulppion majat,  
 Samperin veturi ja 
 veturitien kävelyreitti

SALLA
25. Suoltijoen pirtti, savottapihapiiri 
26. Naruskan Retkeilymaja
27. Saijan kylämuseo Leanteri,  
 Yö museossa
28. Sallan sota- ja jälleenrakennus- 
 ajan museo
29. Sallan kirkko
30. Isäntä Matin museo,  
 Lapajärvi
31. Riutukan uittoperinnealue
32. Napapiirin retkeilyreitti
33. Kairalan Kievari ja  
 Evakkopub,  
 Vallovaara
34. Sallan poropuisto
35. Hautajärven kylä
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(also in English)

Lataa sovellus
 ilmaiseksi Google Play- tai 

 App Store -kaupasta!

www.citynomadi.com
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