
Luontopolku 
Nature trail 
Auttiköngäs 
• Pituus/Length: 3,6 km
• Sijainti/Location:  
Rovaniemi

METSÄHALLITUS 
Alueen hoitaja /  
taking care of the area
• Tiedekeskus Pilke 
Science Centre Pilke

• Puh./Tel. +358 206 39 7820
• pilke@metsa.fi
• Ounasjoentie 6, 96200 Rovaniemi

Liiku luontoa suojellen
• Kunnioita luontoa ja huomioi 

kanssa retkeilijät.
• Tee tulet vain merkityillä 

tulentekopaikoilla.  Avotulenteko 
metsäpalovaroituksen aikana on 
kielletty. 

• Retkeile roskattomasti. Autti-
könkään pysäköintialueella on 
jäteastiat, mutta luontopolun 
varrella ei ole, tuo sieltä roskat 
mukanasi. 

• Voit poimia marjoja ja sieniä, mutta 
et kiviä tai kasveja. Annathan 
eläinten olla rauhassa. 

• Pidä lemmikkieläimet kytkettynä.
• Ota oma wc-paperi mukaan.
• Moottoriajoneuvoilla ajaminen 

virallisten teiden ulkopuolella on 
kiellettyä.

• Hätänumero 112 

Hiking and protecting 
nature 
• Respect nature and take other 

hikers into consideration. 
• Make a fire only on designated 

fireplaces.  Open fire is prohibited if 
the forest fire warning is in effect.

• Hike litter free. There is a waste bin 
at Auttiköngäs parking area, but no 
bins on the nature trail, carry your 
rubbish back with you. 

• You can pick berries and mush-
rooms, but not stones or plants. 
Do not disturb animals.

• Keep the pets on a leash.
• Bring your own toilet paper.
• Driving motor vehicles outside 

official roads is prohibited. 
• The emergency number is 112

Upea putous, uittohistoriaa  
ja taigametsiä

Auttiköngäs on mainio päiväretkikohde 
kaikkina vuodenaikoina, vajaan tunnin 
matkan päässä Rovaniemeltä. Auttikön-
kään 3,6 km pituinen luontopolku sijaitsee 
luonnonsuojelualeella. Reitti vie yli yhden 
Suomen hienoimman putouksen, johdat-
taa pohjoisten taigametsien rauhaan ja 
korkealle kalliolle näkötorniin, katsomaan 
kauas metsien vihreyteen. Taukoa voi pitää 
reitin puolessa välissä Auttijoen laavulla. 
Kesäreitti on merkitty oranssein merkein 
puihin. Koko reitti on korkeuserojensa ja 
jyrkkien mäkien takia vaativa, mutta reitin 
lähtöpisteessä pääsee ihailemaan maisemia 
ja tutustumaan historiaan myös esteettö-
mästi. Talvella Auttikönkäälle voi suunnata 
vaikkapa omatoimisesti lumikenkäilemään, 
virallisia talvireittejä ei ole.

Vanha uittokulttuuri näkyy edelleen 
Auttikönkäällä. Jylhien kallioiden väliin 
syöksyvässä putouksessa on pato ja vanha, 
entisöity uittoränni. Lähtöpisteen ja pysä-
köintialueen lähettyviltä löytyy rakennus, 
jossa on pieni uittonäyttely. Vieressä sijait-
see myös päivätupa Uittopirtti, näköala-
paikka, laavu, kuivakäymälä sekä jätepiste, 
joihin on kaikkiin vaativa esteetön kulku.

Retken päätteeksi voi nauttia kupin kah-
via Auttikönkään pirttikahvilan tunnelmassa. 
Kahvio palvelee päivittäin toukokuusta 
syyskuuhun, muina aikoina tilauksesta. 

A beautiful waterfall, logging 
history and taiga forests

Auttiköngäs is a great, year round day 
trip destination, less than an hour from 
Rovaniemi. The 3.6 km long nature trail in 
Auttiköngäs is located in a nature reserve. 
The trail takes you over one of the finest 
waterfalls in Finland, leads to the peace of the 
northern taiga forests and to a lookout tower 
on a high cliff, to look far over the green 
forests. You can take a break at the halfway 
point, at Auttijoki lean-to shelter. The summer 
route is marked in orange on the trees. The 
whole route is demanding due to its altitude 
differences and steep hills. There are accessi-
ble services at the starting point of the route, 
where you can admire the scenery and get 
to know the history.  In winter, you can go to 
Auttiköngäs for snowshoeing on your own, 
there are no official winter routes.

The old logging culture can still be seen 
in Auttiköngäs. The waterfall that falls 
between the rugged cliffs has a dam and 
an old, restored logging flume. There is a 
building with a small exhibition about log-
ging history near the starting point and the 
car park. Nearby there is also the day-use 
hut Uittopirtti, a viewpoint, a lean-to shel-
ter, a dry toilet and a waste point, which are 
all accessible. 

At the end of the trip, you can enjoy a 
cup of coffee in the sweet atmosphere of 
Auttiköngäs Pirttikahvila Café. The café is 
open daily from May to September, at other 
times open by appointment.
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