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The Ridges of Juuka & the River of Keihäsjoki
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arjumaisemaa, soita, järviä sekä vanhaa metsää kelopuineen pääsee ihailemaan Juuan
omalla, noin seitsemän kilometrin mittaisella harjureitillä. Vaalean poronpallerojäkälän peitossa oleva harju kuuluu Iso-Karhun luonnonsuojelualueeseen, ja tämän vuoksi varsinkin männyt
ovat päässeet kasvamaan reitillä erityisen pitkiksi ja paksuiksi – kannattaa kokeilla, yltävätkö
kätesi reitin suurimman petäjän ympäri. Lisäksi, harjua astellessa voi törmätä erilaisiin
metsäkanalintuihin, kuten suureen ja mahtavaan metsoon. Juukaharjun reitin aloituspisteestä,
Iso-Karhu –järven rannalta on myös mahdollista vuokrata Iso-Karhun erämökkejä Jukka-Pekka Nykyriltä, p. 050 501 5499.

scenery with ridges, swamps, lakes and old forest’s with its deadwoods. You can admire this
kind of landscape from the Ridges of Juuka. The route is approximately 7 kilometers long, and
the ridge itself is covered with white, spherical lichen. The ridge belongs to the nature preserve
of Iso-Karhu (The big bear) and because of this, especially the pines have been able to grow
extra high and thick – you should try, can you even hug the biggest tree of the route. In
addition, at this route you can also see different kinds of grouses, like a big and spectacular
capercaillie. From the starting point of the Ridge route, next to the lake of Iso-Karhu, it is also
possible to rent cottages from Jukka-Pekka Nykyri, p. +358 50 501 5499.

Juuan vanhojen metsien suojelukohteista suurin, Keihäsjoki, on harjumaista maastoa
kumpuineen sekä soisine suppineen. Noin viiden kilometrin mittainen merkkaamaton polku
kulkee aivan Keihäsjoen vierellä, välillä reitti poikkeaa läheisille lammille. Reitin alkupäässä
sijaitsee vaatimaton, 1982 rakennettu Autiotupa, jossa on mahdollisuus niin uida, kalastaa,
tehdä nuotio kuin myös yöpyä veloituksetta. Reitin loppupään taas palkitsee kesäkuusta
lokakuun loppuun vuokrattava Petäisen kämppä, aivan Petäisen järven rannalla. Puiden huuhtomisen lisäksi Keihäsjoella on tarinoiden mukaan huuhdottu kultaa 1950–1960 –luvuilla.
HUOM! Merkkaamattoman reitin vaikeustaso on vaativa (reitti Autiotuvan jälkeen
Petäisen kämpälle).

The biggest one of the protected forests of Juuka is the River of Keihäsjoki - little ridges,
hillocks, swamps and kettle holes. The unmarked route is approximately five kilometers long
and it goes right next to the River of Keihäsjoki, but occasionally the route differs to the lakes
which are close to the river. At the beginning of the route, there’s a simple unlocked wilderness
hut (Autiotupa) which is built 1982 – at the hut you have an opportunity to go swimming,
fishing, make a campfire and also bunk with no costs. And at the end of the route, there’s a
cottage called the Cabin of Petäinen (Petäisen kämppä), next to the lake of Petäinen. The Cabin
is rentable from June to the end of October. Timber rafting and gold rinsing have taken place in
Keihäsjoki in 1950-1960’s. NB! The difficulty level of the unmarked route is hard (the route
between the wilderness hut and the Cabin of Petäinen).

Reitti: Juukaharju: Aja Juuan kiertoliittymästä Juankoskea kohti noin viisi kilometriä. Käänny
oikealle Maaseläntielle, ja aja opasteita seuraten 9,3km. Reitti lähtee oikealta, kyltein merkatulta parkkipaikalta. Keihäsjoki: Aja Juuan kiertoliittymästä Juankoskea kohti noin 10,8km.
Käänny oikealle Panjantielle, ja aja suoraan 8,2km ja jätä auto Panjantien oikealle puolelle
parkkipaikalle. Reitti Keihäsjoelle alkaa Panjantien vasemmalta puolelta, opastekyltin luota.

Route: The Ridges of Juuka: Drive from Juuka’s roundabout to Juankoski for 5km. Turn right
to Maaseläntie, follow the sign posts and drive 9,3km. The route starts from the parking lot on
your right side, it’s marked with “Juukaharju” -posts. The River of Keihäsjoki: Drive from
Juuka’s roundabout to Juankoski for 10,8km. Turn right to Panjantie and drive forward 8,2km.
Leave your car on the right side of Panjantie, the route to the River of Keihäsjoki starts from the
left side of Panjantie, at the spot with “Keihäsjoki” –posts.
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