
KIIRUNAPOLKU
Kiirunapolulla voi tarkkailla ja 
kuunnella arktisia lintuja.

Mikä onkaan se nariseva ääni tunturissa? Milloin sopuleita voi nähdä? 
Mistä tunnistaa Kiilopään koivun? Viihtyykö tunturipöllö Kiilopäällä? 
Kiilopäällä kiertelevän Kiirunapolun opastetaulut kertovat karusta tun-
turiluonnosta, sen kasveista, linnuista ja eläimistä. Tarkkaavainen kulki-
ja voi jopa nähdä polun nimikkolajin kiirunan tai kuulla sen narisevan 
äänen retkellään. Kiilopään alue on suotuisa paikka arktisten lintulajien 
bongaukseen. 

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

REITTIKUVAUS 

Kiirunapolulle pääsee Kiilopään läh-
töportilta. Polku nousee alussa loi-
vasti Kiilopään alarinteellä. Puurajan 
yläpuolella rinne hieman jyrkkenee, 
ja samalla maisema avartuu. Kivikkoi-
simmilla kohdilla on portaat helpotta-
massa kulkua. 

Kirkkaalla säällä Kiilopään huipulla voi 
ihailla Urho Kekkosen kansallispuiston 
tuntureita idän ja pohjoisen suunnalla. 
Etelässä siintävät Sompion luonnon-
puiston terävähuippuiset Nattastun-
turit. Kiilopään huipulle matkaa tulee 
2 km ja tuolloin takana onkin jo polun 
haasteellisin osuus. 

Huipulta polku laskeutuu Kiilopään 
pohjoisrinnettä alas ja noin 0,5 km jäl-
keen ylitetään kunnanraja. Sodanky-
län ja Inarin kunnan raja näkyy kartoil-
la, mutta aukeassa tunturimaastossa 
raja ei näy mitenkään. Kunnanrajalta 
noin 200 m päässä ylitetään Luulam-
men reitti. Matka jatkuu kohti pohjois-

ta noin 0,5 km verran, jolloin Luu-
lammen reitti ylitetään toistamiseen. 
Tämän jälkeen viimeiset 2 km polku 
jatkuu kohti Kiilopäätä. Lopussa polku 
ylittää yhden Kiilo-ojan latvahaaroista. 

Talvella polku toimii lumikenkäreitti-
nä. Polku sopii aloittelevalle retkeilijäl-
le. Rengasreitin voi kiertää molempiin 
suuntiin. Mikäli retkelle haluaa lisäpi-
tuutta, voi siihen yhdistää muita reit-
tejä sekä talviaikaan muita lumikenkä-
reittejä.

KIIRUNAPOLKU
Vaikeusaste: Keskivaikea.
Pituus: 6 km
Kesto: 2–3 h
Korkeusero:  214 m
Lähtöpiste: Kiilopään lähtöportti.
Aktiviteetit: Patikointi, lumikenkäily 
sekä luonnontarkkailu.
Palvelut: Kiilopään huipulle johtavat 
portaat, loppupään ojanvarsikosteikolla 
on pitkokset sekä opastetauluja kerto-
massa pohjoisen luonnosta. 
Nähtävyydet: Kiilopään huippu ja avara 
tunturimaisema.
Varusteet: Ota retkelle mukaan hyvät 
kengät, talvella lumikengät sekä kelin 
mukainen vaatetus. Tunturissa tuulee 
useimmiten ja puurajan yläpuolella tuuli 
voi olla hyvinkin navakkaa. Myös pieni 
taukoeväs repussa juomapullon kanssa 
auttaa jaksamaan reitin paremmin. 
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