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Korkeavaara
Reitti: Pysäköinti Kokkolahdentielle: Käänny Joensuuhun päin, aja 1,1km ja käänny
vasemmalle Nunnanlahdentielle. Aja 7,9km, käänny Kokkolahdentielle ja jätä auto 170m
päähän vasemmalle puolen tietä parkkiin.
Pysäköinti Nunnanlahden koululle: osoite Nunnanlahdentie 964.

tule ja koe ihana luonto ympärilläsi

K

olin pikkusisar –tittelin ansainnut Korkeavaara ja sen lävitse kulkeva UKK-reitti sijaitsevat
kymmenen kilometrin päässä kirkonkylän tuntumasta. 167 metriä korkeaa vaaraa edeltävät
jyrkät laskut ja nousut, joita ylittäessä voi kulkija törmätä runsaisiin mustikka- ja puolukkametsiin – myös sienet viihtyvät Pielisen rannalla sijaitsevalla kankaalla. Korkeavaaran
henkeäsalpaavaa näköalaa voi ihailla korkeimmalta kohdalta löytyvällä hyvin hoidetulla
nuotiopaikalla, jonka yhteydessä on myös hirsinen keittokatos sekä wc. Ympäröivä maisema
yltää aina Paalasmaan saaristoon saakka. Laavulta löytyy myös geokätkö. Korkeavaaran reitin
voi aloittaa joko Nunnanlahden koulun pihapiiristä tai aivan Korkeavaaran juurelta, Kokkolahdentieltä – retkeilyn päätteeksi kulkijan on mahdollista pulahtaa Pieliseen Nunnanlahden
koulun takaa löytyvältä uimarannalta. Pisimmillään Korkeavaaran reitin pituudeksi muodostuu noin 6km.

Kivikylä

Korkeavaara

The hill of korkeavaara
K

orkeavaara is a forested hill which has deserved the title of “The little sister of Koli”. The
hiking route goes through the hill, and even the former president of Finland, Urho Kalevi
Kekkonen, has hiked the route. The hill is 167 meters high, and there’s some steep rises and falls
- the hiker can also come across large and rich blueberry and cowberry forests. Mushrooms are
also a common sight in a boreal forest next to a shore of Pielinen. The breath taking scenery of
Korkeavaara can be admired from the top of the hill, at the place with a campfire spot, a cooking
shelter and an outhouse close to it. The surrounding landscape reaches even the archipelago of
Paalasmaa. Also, there’s a geocache near to the campfire spot.
You can start hiking the route from the yard of old school of Nunnanlahti or right next to the
hill of Korkeavaara, from Kokkolahdentie. After hiking the route you have an opportunity to go
to swim to Pielinen - you can find an excellent beach for swimming behind the school of
Nunnanlahti. The whole route is approximately 6 kilometers long.
Route: Start from Kokkolahdentie: Turn to Joensuu from Juuka, drive for 1,1km and turn
left to Nunnanlahdentie. Drive 7,9km, turn to Kokkolahdentie, drive 170 meters and leave
your car to the spot on left.
Start from the school of Nunnanlahti: Address is Nunnanlahdentie 964.
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