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Route 6
egint in Rova
aniemi en ga
aat door hett oosten en het
h verre noo
orden van Fiinland
1241 km, be
Hieronder ggeven we de route in een
n notendop een een (klein
ne) opsomming van bezieenswaardigh
heden
langs de rou
ute.
Bij de besch
hrijving van de diverse provincies
p
(lääänit) kunt u meer inforrmatie vindeen over de biijzonderhede
en
en beziensw
waardighede
en in deze prrovincies.
Met deze op
psomming en
n routebesch
hrijving, een
n goede wege
enkaart (of navigatiesyst
n
teem) en ee
en reisgids
van Finland
d kunt u een vakantie beleven zoals n
nooit te vore
en.
U kunt natu
uurlijk te alllen tijde van
n deze route afwijken en
n uw eigen ro
oute volgen..

De route in een notendop
De route sta
art in Rovan
niemi en gaat via het oossten en verre
e noorden na
aar Oulu
Wegnumme
er
E75/4
82
E63/5

Beschrijv
ving
Rovaniem
mi - Vikajärvii
Vikajärvi - Kemijärvi
Joutsijärvvi - Tuomimä
äki - tot weggnummer 950
0

ardigheden
Bezienswaa
Rovaniemi
: Arktiku
um museum,, Kunstmuseeum, de Jätk
känkynttilä brug
b
over de rivier Kemijjoki,
de woo
onplaats van
n de Kerstmaan in Santapa
ark op de Poolcirkel
Kemijärvi
: 16 metter hoge watterval Auttikköngäs

er
Wegnumme
950
82
965
967

Beschrijv
ving
Käylä - Sa
alla
Salla - Ke
elloselkä - Ru
ussische gren
ns
Russische grens - Savu
ukoski
Savukoskii - Sodankylä
ä

ardigheden
Bezienswaa
Salla
: bar me
et de langste
e naam in Fin
nland : Aterritsiputeritsip
puolilautatssibaari
: Urho Kekkonen
K
Nationaal parkk met aaga-m
moerassen en
n het woongeebied van 20
0.000 rendieren
Savukoski
: een va
an de oudste houten kerkken in Finlan
nd uit 1689, verzamelingg oude gebou
uwen aan de
e rand
Sodankylä
van de
e oude stad, 100 jaar oud
de sauna
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Wegnummer
E75/4
955
79

Beschrijving
Sodankylä - Vuotso - Tankavaara - Saariselkä - Ivalo - Inari
Inari - Karvaselkä - Korpela - Sirkka
Sirkka - Kittilä - Kaukonen - Meltaus

Bezienswaardigheden
Tankavaara
: goud-dorp met goudmuseum, u kunt uw gelluk beproeven en zelf goud zoeken in de rivier
Lauttaoja, jaarlijks worden er wedstrijden goud zoeken gehouden
Saariselkä
: ski-oord onderaan de 438 meter hoge heuvel Kaunispaa, Magnetic Hill Road Museum
Ivalo
: kerktoren gebouwd in de vorm van een springschans, op weg naar Inari wordt rechts een weg
aangegeven die omhoog gaat naar een café en klein museum, hier heeft u een prachtig
uitzicht over het Inari meer
Inari
: Semi Museum, Pielpajärvikerk, u kunt een boottocht over het Inarijärvi(meer) maken
Kittilä
: schilderijententoonstelling van Einar Junttila ( 1901-1975) in zijn huis
Kaukonen
: Sarestoniemen Museosaatio (de Reidar Sarestoniemi Galerie)

Wegnummer
935
83
E8/21
E8
E8/E75/4

Beschrijving
Meltaus - Saukkoriipi
Saukkoriipi - Pello
Pello - Juoksenki (Poolcirkel) - Ylitornio - Tornio
Tornio - Kemi
Kemi - Oulu

Bezienswaardigheden
Juoksenki
: u passeert de Poolcirkel
Ylitornio
: 242 meter hoge berg Aavasaksa waar u een schilderachtig uitzicht heeft over de omgeving,
speciaal als de middernachtzon schijnt
Tornio
: bij Kukkolankoski (stroomversnelling), waar nog steeds de maranen (houtingen, zalmachtige
vis) op de traditionele manier (met handnetten) gevangen worden, houten kerk van Tornio
met een vrijstaande klokkentoren, kerk van Alatornio die deel uit maakt van de Geodatische
boog die op de Werelderfgoedlijst staat, orthodoxe Peter en Paul kerk, Aine Kunstmuseum
Kemi
: edelsteenmuseum, ijsbreker Sampo, zeilschip Jähti, de Sneeuwburcht van Kemi wordt sinds
1996 jaarlijks opgebouwd volgens een wisselend ontwerp, het is de grootste sneeuwburcht
(ijspaleis) ter wereld, de oppervlakte bedraagt 13.000 tot 20.000 m², de hoogste toren was
20 meter hoog en de langste muur was 1 km
Oulu
: Oulu kathedraal, Oulu kunstmuseum, het openluchtmuseum Turkansaari, Ostrobothnia
museum
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Bezienswaardigheden langs deze route
Finland

¾ Rovaniemi : Arktikum museum, Kunstmuseum, Jätkänkynttilä brug over de rivier Kemijoki, de
woonplaats van de Kerstman in Santapark op de Poolcirkel

¾ Sodankylä : een van de oudste houten kerken in Finland uit 1689, verzameling oude gebouwen aan de
rand van de oud stad, 100 jaar oude sauna

¾ Tankavaara : goud-dorp met goudmuseum, u kunt uw gelluk beproeven en zelf goud zoeken in de rivier
¾
¾
¾
¾

¾

Lauttaoja, jaarlijks worden er wedstrijden goud zoeken gehouden
Saariselkä : ski-oord onderaan de 438 meter hoge heuvel Kaunispaa, Magnetic Hill Road Museum
Ivalo : kerktoren gebouwd in de vorm van een springschans, op weg naar Inari wordt rechts een weg
aangegeven die omhoog gaat naar een café en klein museum, hier heeft u een prachtig uitzicht over het
Inari meer
Inari : Semi Museum, Pielpajärvikerk, u kunt een boottocht over het Inarijärvi(meer) maken
Tornio : bij Kukkolankoski (stroomversnelling), waar nog steeds de maranen (houtingen, zalmachtige
vis) op de traditionele manier (met handnetten) gevangen worden, houten kerk van Tornio met een
vrijstaande klokkentoren, kerk van Alatornio die deel uit maakt van de Geodatische boog die op de
Werelderfgoedlijst staat, orthodoxe Peter en Paul kerk, Aine Kunstmuseum
Kemi : edelsteenmuseum, ijsbreker Sampo, zeilschip Jähti, de Sneeuwburcht van Kemi wordt sinds 1996
jaarlijks opgebouwd volgens een wisselend ontwerp, het is de grootste sneeuwburcht (of ijspaleis) ter
wereld, de oppervlakte bedraagt 13.000 tot 20.000 m², de hoogste toren was 20 meter hoog en de
langste muur was 1 km
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