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Napakallio ja valkealammen kierros

The Peak of Napakallio and the trip around Valkealampi

Napakallion laki häämöttää reilun kolmen kilometrin reippailun päässä Koli Freetimen

The peak of Napakallio is reached after walking for a bit over three kilometers from the yard

Samaiselta paikalta alkava, noin 5 kilometriä pitkä Valkealammen kierros yhdistää niin metsäkuin järvi-idyllin. Talven jälkeen lumen alta sulava, leveähkö nurmireitti muuttuu paikoin
kapeaksi poluksi, ja pitkospuut siivittävät kosteimpien kohtien yli – siltikin, nousevat kevätvedet voivat uhata kastella retkeilijän sukat. Lisäksi järven, rantakosteikon ja metsän yhdistelmä
tuo mukanaan mitä useampia Suomen lajeja; näitä voit pysähtyä ihailemaan esimerkiksi puunjuurelle käenkaalien peittämälle kankaalle, tai reitin varrella oleville silloille.

From the same place starts a hiking path around the Valkealampi –pond, which includes both
forest and a lake idyll. While traveling along the forest path, the route changes from wide to
quite narrow, and you can go over the wettest areas by causeways. However, the rising spring
water can cause your socks to get wet, if you are not using any waterproof shoes. In addition,
the combination of a lake, a wetland, and a forest brings in multiple Finnish plant species in a
small area: you can admire these treasures for example on the bridges along the route.

Reitti: Molemmat reitit alkavat Koli Freetimen pihasta, Kopravaarantie 27

Path: Both hiking routes start from the yard of Koli Freetime, Kopravaarantie 27.

pihapiiristä. Leveä, tasainen ja valaistu polku johdattaa kulkijan loivaa ylämäkeä pitkin joko
suksin, kumpparein tai lenkkarein Napakallion laavulle. Laavulle saapuessa levittäytyvät Kolin
hulppeat näköalat palkitsemaan patikoinnin. Takaisin, alamäkeen astellessa paluumatkaa
tuudittavat solisevat keväiset purot sekä satakielen sointuva laulu. Napakalliolta voi halutessaan jatkaa myös Kolin suuntaan (matkaa n. 8,5km)

of Koli Freetime. The path is wide, smooth, covered with grass and most importantly, it’s lit up
if you want to admire the scenery at night. After steep rises you are rewarded by the beautiful
landscape of Koli. While coming back down, you can relax your senses and hear the sounds of
the creeks beside the path and the beautiful melody of a nightingale, for example. You can also
continue the path towards Koli (the length of the trip is about 8.5km).
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