
AHOPÄÄ 
Ahopään polulla huikeissa 
maisemissa.

Ahopään polku on varsinainen maisemareitti ja samalla se on matka 
maiseman syntyyn. Jääkauden voima on ollut mahtipontinen. Suurten 
jäämassojen liikehtiessä ja hioessa maisemaa jäljelle jäivät tunturit, jotka 
itse asiassa ovat vuorten juuria. Tänä päivänä tämä karun kaunis luonto 
tarjoaa huikeita retkeilymaisemia. Nauti tunturimaisemasta, missä hui-
put vuorottelevat kurujen ja purojen kanssa. 

Urho Kekkosen kansallispuiston retkeilyreitit jakautuvat teemallisiin ja helppokulkuisiin 
Tunturiin-lähireitteihin sekä haastavampiin Kairaan-erämaareitteihin.

REITTIKUVAUS 

Kiilopäältä lähtevä Ahopään polku nousee ensimmäiset 0,5 km kohti poroaitaa. 
Seuraavat 1,5 km polku kulkee tunturikoivikossa myötäillen Ahopään rinnettä 
ja poroaitaa. 

Polun länsipuolella on nähtävissä purnu eli kivikkoinen painanne, jossa on ai-
koinaan säilytetty lihaa. Tämän jälkeen polku erkanee poroaidasta jatkuen Vä-
vypäälle loivana nousuna noin 2 km. Seuraavat 1,5 km matka on laskeutumista 
Rumakurun vanhalle tuvalle. Siitä matkaa Luulammelle on noin 4 km. Ahopään 
maisemapolun rankin osuus on Luulammelta Kiilopäälle lähtevä etappi. Polku 
nousee paikoin jyrkkänäkin 1,5 km ajan kunnes saavutaan poroaidan varteen. 
Tämän jälkeen polku laskeutuu viimeiset 2,5 km kohti Kiilopäätä ja tunturikes-
kusta. Maisema Ahopäälle avautuu polun pohjoispuolella. Aavistuksen Kiilo-
pään massiivisuudesta voi nähdä puolestaan polun eteläpuolella. Polun voi kier-
tää molempiin suuntiin. Mikäli haluaa retkelle lisäpituutta, voi siihen yhdistää 
muita reittejä.

TEEMALLINEN 
LÄHIREITTI

AHOPÄÄ
Vaikeusaste: Keskivaikea.
Pituus: 14 km
Kesto: 4–6 h
Korkeusero:  143 m
Lähtöpiste: Kiilopään lähtöportti.
Aktiviteetit: Patikointi ja luonnontark-
kailu.
Palvelut: Rumakurun vanha tupa, jonka 
pihapiirissä on tulipaikkoja sekä ulko-
käymälä ja liiteri. Ruska- ja hiihtosesonki-
en aikaan Luulammen tuvalla on kahvila.
Nähtävyydet: Jääkauden jäljet, tunturi-
maisema sekä Luulammen ympäristön 
kulttuuriperintökohteet.
Varusteet: Ota retkelle mukaan hy-
vät kengät sekä kelin mukainen vaa-
tetus. Tunturissa tuulee useimmiten 
ja puurajan yläpuolella tuuli voi olla 
hyvinkin navakkaa. Varusta reppu myös 
riittävällä eväällä ja juotavalla.
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