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Saatesanat
Tervetuloa synkän matkailun pariin. Olet lukemassa opasta,
joka sisältää tekstiä ja kuvia, jotka voivat järkyttää herkimpiä.
Jatka lukemista ja vieraile kohteissa omalla vastuulla. 

Opas käsittelee viittä eri synkän matkailun kohdetta Pohjois-
Karjalan alueella ja on suunnattu omatoimimatkailijoiden
käyttöön. 

Oppaan taustamateriaalina on käytetty kohteista löydettyä
tietoa eri nettisivuilta sekä kohteissa kerättyjä kokemuksia ja
havaintoja. Oppaassa on pyritty ottamaan huomioon kohteiden
etikettisäännöt ja hyvät tieteelliset käytännöt.

Oppaasta huolimatta, kohteissa tulee käyttää omaa eettistä
tulkintaa käyttäytymisen osalta. Osa kohteista sijaitsee
luonnossa, joten jätäthän näissä kohteissa vain jalanjäljet
jälkeesi ja noudatat paikallisia opasteita sekä varovaisuutta.

Nautinnollista matkaa kohti synkkyyttä!

Opas on tehty opinnäytetyönä Kalevala - Mytologiasta arvoa
liiketoimintaan -hankkeelle.

Sarita Käräjähonka 9.9.2022
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Synkkä matkailu eli dark tourism on matkailusuuntaus, joka
nimestään huolimatta ei viittaa kirjaimelliseen pimeyteen, vaan
johonkin synkkään aikaan historiassa tai jopa nykyhetkessä.
Synkkä matkailija voi vierailla monissa, synkkyydeltään eri
tasoisissa kohteissa. Kohteet saattavat sijaita keskellä kaupunkia,
kuten WTC-tornit, tai keskellä metsää (esim. uhrikivet). 

Yhteistä kohteilla on se, että ne kaikki liittyvät jollain lailla
kuolemaan, yliluonnollisuuteen ja uhrauksiin tai muuhun
tragediaan. Kohteiden laajasta vaihtelevuudesta johtuen ihmiset
eivät saata ymmärtää kohteen olevan osa synkkää matkailua. 

Synkän matkailun kohteilla on usein tiettyjä etikettisääntöjä,
joihin kannattaa perehtyä ennen kohteeseen menoa. Tällaisia
sääntöjä voi olla esimerkiksi peittävien vaatteiden käyttö ja
valokuvauskielto. Kohteet, jotka löytyvät tästä oppaasta, eivät
sisällä vastaavia pakotteita, mutta jokaisen kohteen tiedoista
löytyy maininta, jos jokin asia tulee ottaa huomioon kohteeseen
mennessä.

Synkän matkailun kohteissa käydään useista eri syistä. Yleisimpiä
syitä ovat kohteiden kiehtovuus, uuden oppiminen tai uhrien
sureminen ja muistelu. Muistathan kunnioittaa kaikkia kävijöitä,
jotta jokaisella on hyvä olla.

Synkkä matkailu
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Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 Kategoria 5

Tässä oppaassa synkkyyttä mitataan käyttäen Stonen
synkkyysasteikkoa 1-6, jossa kuusi on kaikista synkin ja yksi
vähiten. Kyseiseen asteikkoon vaikuttaa tapahtumien
ajankohtaisuus, teon brutaalius, kohteen kaupallisuus ja
autenttisuus sekä poliittinen vaikutus. Toisena mittarina on
Seatonin viisi kategoriaa kohteen aktiviteeteistä ja syistä,
miksi kohteeseen on tultu (1 synkin - 5 vähiten). 
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Kategoria 1
Yksittäisen tai
usean ihmisen
kuolinpaikka
---
Asia on jo osa
historiaa,
mutta siitä
halutaan oppia
uutta tai
herätä
todellisuuteen

Muistomerkit-
ja paikat sekä
hautausmaat
---
Kuolema ei ole
läsnä, vaan
uhreja halutaan
muistella ja
kunnioittaa

Tapahtumien
uudelleen
esitykset 
---
Lokaatio ei liity
tapahtumiin
millään lailla,
mutta niitä
halutaan
uudelleen luoda
(esim. museot)

Tapahtumien
roolitus 

---
Tapahtumapaikka
on oikea, mutta
cosplayssa
tapahtumille
luodaan oma
tarina ja juoni

Julkisen
kuoleman
todistaminen
---
Tapahtuma ei
ole vielä
millään lailla
osa historiaa,
vaan todella
ajankohtainen

Kohteiden synkkyys
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Pohjois-Karjala synkän matkailun
alueena

Perustiedot:
Kaikki tähän oppaaseen valitut
synkän matkailun kohteet sijoittuvat
Pohjois-Karjalan alueelle. Ajoetäisyys
autolla Joensuusta kohteisiin on noin
1 tunti. Reitin läpi ajamiseen menee
noin 6,5 tuntia ilman pysähdyksiä.
Kohteissa vieraillessa kannattaa
aikaa varata vähintään yksi
kokonainen päivä.
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Kohteet:
Oppaasta löytyvät kohteet sijaitsevat
pääasiallisesti luonnon keskellä. 
 Mukaan kannattaa varata hyvien
kävelykenkien lisäksi hyttysmyrkkyä,
taskulamppu ja reipas
retkeilyasenne.

Pohjois-Karjalasta löytyy paljon
muitakin synkän matkailun kohteita,
joista suurin osa liittyy
sotahistoriaan. Niistä lisätietoa
löytyy esimerkiksi Via Karelian
nettisivuilta
https://viakarelia.fi/teema/sotahisto
ria/. 



Yllä olevassa kuvassa näkyy valitut Pohjois-Karjalan synkän matkailun kohteet.
Kohteet on valittu siten, että ne muodostavat lenkin, jonka alku- ja päätepiste on
Joensuussa. Kohteet on mahdollista käydä yhden päivän aikana, mutta
suositeltavaa on, että aikaa varaisi pari päivää. Reitti on suunniteltu kuljettavaksi
autolla.

Kohdekartta

Tulilahden vanha leirintäalue
Outokummun vanha kaivos
Paalasmaan veneturma ja sen muistomerkki
Paha-Koli
Lohkareluola Pirunkirkko

1.
2.
3.
4.
5.
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Kohteen tarina:

Suomen ensimmäinen joukkoetsintä käynnistyi 21.8.1959 klo 7.00 aamulla. Syynä
tähän oli aiemmin 4.8.1959 tehty katoamisilmoitus kahdesta Jyväskylästä kotoisin
olevasta nuoresta naisesta. Eine Nyyssönen ja Riitta Paakkanen olivat tässä vaiheessa
olleet noin 20 päivää kadoksissa. Eine ja Riitta olivat olleet pyöräretkellä, joka alkoi
Jyväskylästä 18.7 ja viimeisin heiltä saatu postikortti oli päivätty 25.7 Kolilta.
Postikortissa kerrottiin tyttöjen jo haaveilevan äidin kotiruuasta ja omasta sängystä.
Viimeisenä he kertoivat vielä suuntaavansa Heinävedelle. Tästä eteenpäin alkoivat
tyttöjen viimeiset hetket.

Einen äiti huolestui tyttöjen hyvinvoinnista, kun elokuun alkuun mennessä he eivät
olleet saapuneet takaisin Jyväskylään, vaikka heillä olisi alkanut työt.
Katoamisilmoitus tehtiin 4.8 ja jo 6.8 Helsingin sanomat julkaisi tyttöjen kuvat
lehdessä. Kaikki pelkäsivät tyttöjen saaneen saman kohtalon kuin vain kuusi vuotta
aiemmin kadonnut ja kuolleena löydetty Kyllikki Saari. Kyllikin tapauksessa tekijää ei
oltu vieläkään saatu kiinni, ja tästä johtuen myös poliisi alkoi toimia melko nopeasti.

1 Tulilahti - kaksoismurha
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Poliisi aloitti kyselyt ja tyttöjen tiedettiin päässeen perille Heinävedelle, sillä he kävivät
ostamassa paikallisesta baarista muutaman munkin ja viinerin. Tämän jälkeen tytöt pystyttivät
telttansa Tulilahden leirintäalueelle, aivan rannan tuntumaan. Samalla tytöt olivat kiinnittäneet
parin nuoren miehen huomion. Pojat olivat viettäneet tyttöjen kanssa iltaa ja tehneet heille
tuokkoset nimillä varustettuina. Tämän jälkeen pojat lähtivät veneellä koteihinsa. Myöhemmin he
kuulivat Heinävedellä tehtävistä etsinnöistä, koskien Riittaa ja Eineä. 

Etsinnät johtivat alussa poliisia harhaan, sillä joku oli sanonut tyttöjen lähteneen jatkamaan
seuraavana päivänä matkaa kohti Varkautta ja Niinimäkeä. Muutamien hukkaan heitettyjen
päivien jälkeen etsinnät päätyivät kuitenkin takaisin Heinäveden Tulilahdelle, jossa yhteensä
300 poliisia ja varusmiestä etsivät tyttöjä maastosta. Lopulta 21.8 etsinnät tuottivat tulosta
ja tytöt löytyivät suohautaan kätkettyinä. Hauta sijaitsi noin 2,5 metrin päässä
rantapenkereestä, ja se oli peitetty risuilla, irtopuilla ja taimilla. Liitoskohdat oli tilkitty
sammaleella. Haudankaivaja ei ollut halunnut sen selkeästikään löytyvän. Siitä huolimatta
paikalle oli jätetty lapio, jolla hauta oli kaivettu. Lapio oli haettu naapuritalon pihasta, jossa
usein haukkuva koira vartioi pihaa, mutta poikkeuksellisesti kyseisenä yönä koira ei ollut
päästänyt ääntäkään. 
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Puolialastomat tytöt kaivettiin haudasta ja heidän kohtalonsa oli ollut karmaiseva, toista
heistä oli puukotettu ja toista lyöty isolla kivellä päähän. Ruumiiden löytyminen puhututti
koko valtakuntaa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pian tyttöjen löytymisen jälkeen alettiin maastosta löytää tyttöjen tavaroita ja teltan
palasia. Merkittävää oli myös, että heidän polkupyörät löydettiin noin yhden kilometrin
päästä, Kermajärven syvimmästä kohdasta. Uutisointi tyttöjen kohtalosta levisi äkkiä, ja
leirintäalue alkoi kuhisemaan uteliaista ihmisistä.

 
 

Tapaus oli saanut todella paljon huomiota
ja virkavallalla oli suuri paine saada
tekijä kiinni. Poliiseille selvisi hiukan
huolta aiheuttava seikka siitä, että
tyttöjä oli seurannut jo pitkän matkaa
muuan mopomies. Tämän tiedon valossa
poliisit kokosivat epäiltyjen listaa, jossa
oli noin 1500 nimeä. Jokainen näistä
henkilöistä omisti mopon tai veneen.
Erityisen tarkassa syynissä olivat
lähialueella asuvat miehet. Poliisi sai
vihjeitä niin paljon, että tekijän kiinni
saaminen tuntui epätoivoiselta.

10



Koko kansaa piinannut tunnelma hieman huojentui helmikuussa 1960, kun poliisi kertoi
teosta epäillyn miehen olevan nyt pidätettynä. Pidätettynä oli ruotsalaistaustainen Runar
Holmström, joka sopi kuvaukseen mopedimiehestä. Runar oli myös tunnustanut automatkan
aikana seuranneensa tyttöjä Liperistä Tulilahdelle saakka, ja katselleensa heidän ja
paikallisten poikien illanviettoa. Myöhemmin hän kuitenkin perui tunnustuksensa.

Kesäkuussa 1960 Runaria syytettiin tapahtumista ja oikeudenkäynti jatkui kaksi päivää.
Tapahtumaa kokoontui seuraamaan satoja ihmisiä. Tuomiota ei kuitenkaan keretty antaa,
sillä Runar ehti tehdä itsemurhan ennen sitä. Tätä edeltäneessä itsemurhayrityksessään hän
oli jättänyt lapun, jossa vannoi syyttömyyttään tapaukseen. 

Tapaus ei ole vielä tänäkään päivänä saanut päätöstä ja Runarin syyllisyys jakaa mielipiteitä
vahvasti, sillä nykyteknologialla on voitu päätellä asioita Runarin syyttömyyden puolesta.
Esimerkkejä syyttömyydestä on ollut tappajan vasenkätisyys, vaikka Runar on oikeakätinen,
sekä Runarin lyhyt pituus ja pienuus. Tappaja vaikutti myös tuntevansa maaston, mutta
Runar ei ole koskaan edes asunut paikkakunnalla. 

Tapaus vaikuttaa siltä, ettei se koskaan tule unohtumaan tai vanhenemaan. Kävijämäärät
kohteessa ovat vähentyneet, muttei täysin loppuneet. Tästä todisteena on se, että poliisi saa
vihjeitä tapaukseen liittyen vielä tänäkin päivänä.
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osoite ja ohjeet:
Osoitteeksi kannattaa laittaa Pääskyvuorentie 9, 79700 Heinävesi. 

Tämän jälkeen luvassa on vielä noin 1 kilometrin kävelymatka. Jätä auto
laskettelukeskuksen pihaan ja etsi huoltorakennus, jossa on lipunmyynti. Rakennuksen
oikealla takavasemmalla on valaistu pururata, jota pitkin lähdetään kävelemään ylöspäin.
Ladun varrelta löytyy laavu, jonka ohi kävellään (Kermajärvi vasemmalla puolella). Matka
jatkuu tästä vielä muutaman sataa metriä, kunnes tulee latu-/moottorikelkka risteys.
Risteyksestä käännytään vasemmalle alaviistoon. Kun olet kävellyt alas rantaan, olet
saapunut murhapaikalle. Rannasta lähtee pieni polku metsään, jota seuraamalla on
mahdollista päästä tyttöjen suohaudalle.

kohteeseen pääsy:
Kohteeseen pääsy ei maksa mitään, eikä kesäaikaan ruuhkaakaan ole. Maasto on melko
helppokulkuista, sillä polku on selkeä. Ylä- ja alamäkiä matkanvarrelta löytyy muutamia
kilometrin matkalta, joten peruskunto on hyvä olla kohdillaan. Kohde ei sovellu täysin
liikuntarajoitteisille, mutta avustajan kanssa on se on mahdollinen.
Kohteessa ei ole paikan päällä mitään kylttejä (paitsi hiihtäjille) tai muistomerkkiä
tapahtuneesta. Enemmän tietoa tapahtuneesta löytyy niin suomeksi kuin englanniksikin.

12



kohderyhmäsuositus:
Kohde sopii murhamysteereistä kiinnostuneille, oman elämänsä etsiville
täydellisesti. 

 Lisäjännitystä kaipaavat voivat itse pystyttää teltan kohteeseen ja yöpyä siellä.

Muuta huomioitavaa kohteessa:
Kohde on rauhallinen, mutta talviaikaan ympäristö täyttyy laskettelijoista ja
hiihtäjistä. Paras aika kohteessa käynnille on syksy. 

synkkyys:
Murhapaikka itsessään ei varsinaisesti ole kovin synkkä, sillä sinne ei ole haluttu
jättää mitään muistoa tapahtuneesta. Synkkyyttä tosin saa lisää vierailemalla
tyttöjen suohaudalla. 

Se, että kohdetta ei ole millään lailla kaupallistettu säilyttää sen autenttisena ja
lisää jännitystä. Tapahtumat itsessään olivat karmaisevat ja vaikuttivat koko
Suomeen poliittisellakin tasolla, kuten luomalla joukkoetsinnät. 

Tapahtumasta on kulunut jo melko pitkä aika, mutta se pysyy silti yhtenä Suomen
tunnetuimmista murhamysteereistä ja vihjeitä tulee vieläkin ajoittain.
Synkkyydeltään kohde ja sen tarina sijoittuvat:

Stonen asteikko: 4
Seatonin kategoriat: 2
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2 Outokumpu - Vanha kaivos
Kohteen tarina:

Jos kammoksut pimeitä ja koleita luolia, tämä kohde ei ole välttämättä
mukavuusalueellasi. Kaikki tietävät, että kaivostyö ennen vanhaan on ollut yksi
haastavimmista ja vaarallisimmista töistä, mitä on ollut tarjolla. Tämän vuoksi myöskään
naiset eivät saaneet työskennellä kaivoksissa ennen vuotta 1998. Mikä teki tästä työstä
niin vaarallista ja mitä työ vaati tekijältään?

Kyseinen Vanha kaivos ei ole poikkeus muihin kaivoksiin nähden, se vaati miesten henkiä,
keuhkoja ja muita ruumiinosia. Yleisimpänä syynä tähän olivat onnettomuudet. Työtä
tehtiin usein painovoimaa apuna käyttäen sekä sen ajan hissit, joilla ihmisiä laskettiin
alas, eivät välttämättä olleet kaikista turvallisimpia. Usein saattoi siis kuulla miehen
jääneen murskan alle tai pudonneen hissistä. 
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Työolosuhteiden vaarallisuus ei kuitenkaan loppunut tähän, vaan kaivoksissa tehtiin
töitä räjähteiden kanssa. Yhtenä pelottavimmista faktoista oli myös se, että miehet
maan alla käyttivät karbidilamppuja, jotka sammuivat, kun happi oli tunnelissa
vähissä. Tällöin työmiehille alkoi tulla jo kiire ylös, eikä takuuta ole, että kaikki aina
ehtivät nousta maan pinnalle. Mikäli tästä kaikesta onnistui selviämään, sai
palkinnoksi vähintäänkin kivipölykeuhkot. Tähän vaivaan lääkäri määräsi viinaa ja
tupakkaa, näiden avulla liman eritys lisääntyi ja edes pieni osa pölystä saatiin pois
keuhkoista. Vierailut kaivossairaala Kalmistossa ei auttanut merkittävästi tilannetta.  

Kohteesta voi löytää hiukan mystiikkaakin, entisaikojen työolosuhteiden lisäksi.
Kohteesta on kuultu monia kokemuksia, joiden mukaan siellä asustaa ainakin kaksi
henkeä, jotka ovat todennäköisesti entisiä työläisiä. Saman kaltaista tietoa keräsi
Paranormal Investigation Group vieraillessaan Outokummun vanhalla kaivoksella. Yksi
kiehtovimmista mysteereistä onkin erään tornin seinästä löytyvä teksti "anna anteeksi
eno, että katosin".
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osoite ja ohjeet:
Tornikatu 1, Outokumpu

Paikalla on selkeä parkkipaikka, siitä eteenpäin kävelymatka on lyhyt.

kohteeseen pääsy:
Kohde on yksi merkittävimmistä Outokummun käyntikohteista, joten kohteeseen
on pääsyliput. Kohteessa liikkuminen on mahdollista pyörätuolilla, mutta
portaitakin siellä on melko paljon, joten kaikkialle ei ole pääsyä. Kohteessa on
opastus kylttejä runsaasti ja suurin osa niistä sisältää myös englannin kielisen
tekstin. Myöskin nettisivuilta on mahdollista lukea tietoa englanniksi.

synkkyys:
Kohteen olot huutavat synkkyyttä ja tarinat vahvistavat sitä. Huikeaa on päästä
katsomaan jopa luolastoja. Kohteen synkkyyttä vähentää sen kaupallisuus, mikä
parantaa muutoin kohteen kävijämäärää. Kohteella on itsessään ollut poliittista
vaikutusta, mutta siellä sattuneilla tapahtumilla ei niinkään. 

Stonen asteikko: 3
Seatonin kategoria: 4

kohderyhmäsuositus:
Kohde sopii kaikenikäisille, kohteesta löytyy tekemistä paljon lapsillekin. Kohde
sopii myös oppimiseen loistavasti, eikä se jätä varmasti ketään kylmäksi.
Synkkyydeltään se ei ole kovinkaan paha, joten kohde sopii aloitteleville synkän
matkailun harrastajille. 

16



Kohteen tarina:
Vain muutama kuukausi Tulilahden kaksoismurhan jälkeen 4.10.1959 koettiin jälleen
suurta surua Pohjois-Karjalassa. Tällä kertaa päivämäärä painui erityisesti pienen Juuan
kylän, Paalasmaan asukkaiden mieliin. Kyseisenä iltana lähes jokaisesta kylän talosta
kuoli perheen lapsi.

Nuorilla oli siihen aikaan tapana kulkea Paalasmaan laivalaiturista Juuan keskustaan
kuljetusmoottoriveneellä ja kyseisenä ilta kyydissä oli 19 nuorta ja lasta. Osa heistä oli
matkalla mikkelinpäivän tansseihin ja osa asuntolaan. Kaikki meni hyvin, kunnes
humaltunut pikaveneen kuljettaja ja yksi matkustaja törmäsivät nuorten ilman valoja
kulkeneeseen veneeseen. Tämä aiheutti kummankin veneen uppoamisen ja kaikkien 21
henkilön jäämisen veden varaan.

Matkaa rantaan ei ollut kuin 200 metriä, joten läheisestä talosta kiirehdittiin apuun
soutamalla. Veneen kyytiin saatiin nostettua viisi nuorta, jotka pelastuivat. Muut
hukkuivat, sillä vesi oli niin hyytävän kylmää, ettei kukaan muu kuin humalassa ollut
kuljettaja pystynyt uimaan rantaan. Sinä iltana menetettiin yhteensä 16 henkeä.
Kyseinen onnettomuus on vieläkin yksi suurimmista Suomen sisävesionnettomuuksista.

3 Paalasmaa - Veneturma
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Seuraavana maanantaiaamuna aloitettiin ruumiiden naaraus vedestä ja omien lapsien
etsintä hautajaisia varten. Tapaus kosketti koko kylää, mutta töiden oli jatkuttava ja
pienessä kylässä keskustelu asiasta koettiin todella vaikeaksi. Niinpä pikaveneen
kuljettajankin annettiin olla, vaikka hänet tunnettin. 

Selvinneiden nuorten elämä ei helpottunut, sillä kylässä saarnoja pitänyt pappi käytti
sattunutta onnettomuutta esimerkkinä siitä, miten synnin tiellä kulkeville käy.
Syypäänä tapahtumiin hän piti nuorten vanhempia, jotka olivat epäonnistuneet
hartaassa kasvatuksessa. 

Vielä nykypäivänäkin onnettomuus on todella vaikea aihe kyläläisille ja lähiomaisille.
Uhrien muistoksi on tuotu Paalasmaan laivarantaan Surukivi -patsas ja hautoja
ylläpidetään Juuan seurakunnan kirkkotarhassa.
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osoite ja ohjeet:
Surukivi: Eteläpääntie 140, 83910 Juuka
Kirkko ja -puisto: Tuhkalantie 2, 83900 Juuka

kohteeseen pääsy:
Kohde on helposti saavutettava ja perille pääsee autolla. Surukivelle
pitää hiukan poiketa tieltä, sillä se on laitettu lähemmäs rantaa. Kohde
on kuitenkin kaikkien saavutettavissa. Kohteesta on löydettävissä tietoa
englanniksi.

synkkyys:
Kohteella on todella synkkä tarina, sillä se vei niin monen ihmisen
hengen. Säilynyt vesistö lisää myöskin kohteen autenttisuutta ja turman
jälkeen vesillä mentäessä on pyritty lisäämään turvallisuutta
pelastusliivein, voisi siis sanoa tapahtumalla olevan poliittistakin
merkitystä hiukan. Kohteen synkkyyttä lisää erityisesti vielä kylän
yhteinen päätös vaieta tapaturmasta ja jatkaa elämää. Vaikeneminen
tulee ottaa myös huomioon kohteessa käydessä ja kunnioittaa paikallisia,
eikä udella asiasta liikaa. Lieventävä asiahaara synkkyyden osalta on se,
että kyseessä oli onnettomuus eikä harkittu teko.

Stonen asteikko: 4
Seatonin kategoria: 3

kohderyhmäsuositus:
Kohde soveltuu henkilöille, jotka haluavat muistella ja kunnioittaa uhreja
tai niille, jotka ovat kiinnostuneet paikallishistoriasta.
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Kohteen tarina:

Kun palataan ajassa reilusti taaksepäin, löydetään kohtaloita ja pahuutta, jollaista ei
enää nykyään tunneta. Yksi muinaisaikaa muistuttavista kohteista löytyy Kolin upeista
kansallismaisemista. Paha-Kolilla on tarinoiden mukaan ennen pidetty käräjiä ja
toimeenpantu tuomioita. Tuomiot eivät olleet aivan nykylainsäädännön mukaisia, vaan
lähes jokainen niistä johti kuolemaan. Tuomiona oli nimittäin tuomitun tönäiseminen
alas kielekkeeltä. 

Jotta selviäminen ei olisi ollut niin taattua saatettiin tuomitulta sitoa kädet ja jalat tai
työntää paksu keppi selän takaa hihasta hihaan. Tällöin täysin liikuntakyvytön ihminen
saattoi kuolla vammoihinsa, hukkua alapuolella mustana kiiluvaan järveen tai säilyä
hengissä, mutta jäädä myöhemmin petojen saaliiksi. Mikäli tuomittu selvisi
kohtalostaan, hänet todettiinkin syyttömäksi. 

Huipulta löytyvät käräjäkivet olivat ennen ringissä, mutta muuan pappi ärsyyntyi tästä
ja puheiden mukaan työnsi kivet ristin muotoon ärsyttääkseen pakanoita.

4 Paha-Koli ja käräjäkivet
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osoite ja ohjeet:
Ylä-kolintie 33, 83960 Lieksa

Auto kannattaa jättää alaparkkiin ja jatkaa matkaa kävellen. Kiskohissillä
pääsee ylös ilmaiseksi ja siitä eteenpäin opasteita on hyvin. Paha-Kolille menevä
reitti lähtee hissiltä katsottuna oikealta, läheltä pientä huoltorakennusta.
Kannattaa myös käydä katsomassa hissin oikealla puolella oleva uhrihalkeama,
joka on hotellirakennuksen takana.

kohteeseen pääsy:
Kohteeseen pääsy on alussa suhteellisen helppo. Polku on leveä ja ylämäki ei ole
mahdottoman jyrkkä. Huippua lähennyttäessä maastokin vaikeutuu, eikä perille
asti pääse esimerkiksi pyörätuolilla. Kallioille kiipeillessä kannattaa noudattaa
varovaisuutta, sillä liukastumiset ovat yleisiä. 

synkkyys:
Kohde ei ole varsinaisesti synkimmästä päästä, sillä tapahtumia ei voida tietää
täysin todeksi, ja vaikka ne olisivat totta, niistä on pitkä aika. Kohde tuntuu
kuitenkin varsin autenttiselta, eikä maisemia voi kun vain ihailla.

Stonen asteikko: 1
Seatonin kategoria: 3

kohderyhmäsuositus:
Kohde on täydellinen historiasta kiinnostuneille luontomatkailijoille. Myöskin
synkkään matkailuun tutustuville kohde on turvallinen. Halutessaan kohteen
lähettyvillä on paljon muutakin tekemistä, kuten kylpylä, ravintoloita,
ratsastusta ja laskettelua. Mukaan kannattaa siis pakata hyvät ulkoiluvaatteet ja
hyttysmyrkkyä.
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Kohteen tarina:
Lohkareluola Pirunkirkko on 12 kilometriä Kolista etelään sijoittuva rakoluola, joka
tunnetaan sen mystisistä tarinoista ja inspiraatiota herättävistä voimista. Kerrotaan
luolassa vierailleen niin mahtavan velhon, että luolan ympärillä olleet vesistöt alkoivat
kiehumaan. Pirunkirkossa on vieraillut myös monet taiteilijat ja luontomatkailijat.  Kallion
seiniltä voikin yrittää lukea Eero Järnfeltin kirjoittaman runon.

Luolassa vieraillessaan sanotaan, että se joka pystyy kiipeämään kallion perällä olevalle
tasanteelle, voi nähdä pirunkirkon penkkeineen. Tämä 34 metriä pitkä Z-kirjaimen
muotoinen rakoluola toimiikin pirunkirkon eteisenä. 

5 Lohkareluola Pirunkirkko
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osoite ja ohjeet:
Rantatie (Koli) 115, 81590 Lieksa

Kohteeseen on selkeä tulla autolla, mutta loppumatka täytyy jatkaa kävellen.
Kohteeseen laskeudutaan jyrkkiä metalliportaita pitkin. 

kohteeseen pääsy:
Kohteen oviaukko on melko pieni ja pyöreä luolansuu (oikealla). Luolassa
liikkuessa kannattaa olla todella varovainen, sillä se on täynnä erikokoisia
kiviä ja lohkareita, eikä siellä ole valoja. Paikoittain luola on ahdas. Kohteessa
käydessä kannattaa varautua hyvillä kengillä ja taskulampulla. Kohteeseen on
hyvä saapua toisen ihmisen kanssa vaativuuden ja turvallisuuden vuoksi.

synkkyys:
Kohde on varsin autenttinen, eikä kaupallistettu muutoin, kuin uusilla
rappusilla. Tarina ei myöskään ole kovin pelottava tai synkkä, mutta ympäristö
huokuu jännitystä. 

Stonen asteikko: 1
Seatonin kategoria: 5

kohderyhmäsuositus:
Mystiikasta kiinnostuneet, inspiraatiota tarvitsevat ja luontomatkailijat.
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