
VIENAN REITTI



ALUEKARTTA



• Vienan reitti, joka tunnetaan myös nimellä 
Vuokin reitti Vienaan, sijaitsee 
Suomussalmella Vuokin kylässä.

• Reitti on ollut tuhansien vuosien ajan 
metsästäjien, sotilaiden, runonkerääjien ja 
laukkukauppiaiden käyttämä tie Suomen 
ja Vienan Karjalan välillä. Se on osa 
muinaista kauppatietä Perämereltä 
Vienanmerelle. 

• Vienan reittiä pitkin myös Elias Lönnrot 
kulki runonkeruumatkoillaan Vienan 
Karjalaan. Vienan reitti on 
muinaismuistolailla suojeltu 
kulttuurihistoriallinen polku ja 
valtakunnallisesti merkittävä arkeologinen 
kohde.

• Vienan reitti on kunnostettu ja opastettu 
27 km pituinen retkeilyreitti tuli- ja 
taukopaikkoineen.
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• Vuokin reitti Vienaan on ollut vilkkain 
väylä kaikista rajan yli Suomesta Vienan 
Karjalaan johtavista reiteistä. Reitti 
koostuu vesiteistä ja kävelypolusta. 

• Se on kulkenut kahden valtakunnan rajan 
yli Vuokinlatvan kautta.

• Vienan puolella reitti kulki rajan pintaan 
Kivijärvelle, jonne tultiin Vuokkiniemestä
useimmiten jalkaisin.

• Kivijärveltä siirryttiin Vuokinlatvan
rajanylityspaikan kautta Viianginjärvelle. 
Viiangista kuljettiin Hyryn kylän 
Torniojärven rantaan syksyisille 
venemarkkinoille. Sieltä hankittiin 
vuokkilaisten rakentama vene, jolla 
soudettiin Vuokkijärveä ja siitä edelleen 
Hyrynsalmen reittiä pitkin Oulujoelle ja 
Perämeren rannikolle.

TAUSTAA
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• Vängän vaaran perinnemaisema
• Rautiaisen mylly
• Vienan reitin merkkipuu
• Jumalanhyväahon laavu
• Satalatva merkkipuu
• Torniosärkän harjumaisemat
• Särkänpolven jokiniitty ja niittyladot
• Matkamiehen risti
• Syntisenkankaan laavu
• Viiangin kylä

Muut kohteet

• Kevättijärven ja Yli-Vuokin virkistyskalastus
• Vesireitit
• Partisaaniuhrien muistomerkit
• Malahvian natura-alue
• Murhisalon natura-aöue
• Kuiva- ja Hietajärven vienankarjalaiskylät

NÄE JA KOE VIENAN REITILLÄ
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• Perustettu 2019

• Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja 
kehittää Vienan reittiä, vaalia reitin 
kalevalaista kulttuuriperintöä, kehittää 
reitillä luonto- ja kulttuurimatkailua ja 
tehdä reittiä tunnetuksi Suomessa ja 
kansainvälisesti.

• kunnostaa, ylläpitää ja hallinnoi Vienan 
polku- ja vesireittiä yksin tai yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa

• järjestää reitillä kävely-, pyöräily-, 
melonta-, retkeily- ja hiihtotapahtumia, 
sekä muuta kulttuuripainotteista liikuntaa

• järjestää Vienan kulttuuri-, historia- ja 
luontoaiheisia seminaareja, näyttelyitä ja 
muita tapahtumia

• osallistuu Vienan reittiä koskevaan 
suunnitteluun ja päätöksentekoon, laatii 
reittiä palvelevia 
selvityksiä ja aloitteita sekä antaa 
lausuntoja viranomaisille
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OPASKARTTA



OPASKARTTA



RAUTIAISEN MYLLY



TORNION SÄRKKÄ



NIITTYLADOT



MYLLYILTA



KIITOS!

PAAVO KERÄNEN
PUHEENJOHTAJA

VIENAN REITTI RY
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