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Auttiköngäs

Auttiköngäs
Upea putous, uittohistoriaa
ja taigametsiä
Auttiköngäs on mainio päiväretkikohde kaikkina vuodenaikoina,
vajaan tunnin matkan päässä Rovaniemeltä. Auttikönkään 3,6 km pituinen luontopolku sijaitsee luonnonsuojelualeella. Reitti vie yli yhden
Suomen hienoimman putouksen,
johdattaa 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
esteettömästi. Talvella Auttikönkäälle voi suunnata vaikkapa omatoimisesti lumikenkäilemään, virallisia
talvireittejä ei ole.

• Pituus: 3,6 km
• Sijainti: Rovaniemi

Vanha uittokulttuuri näkyy edelleen
Auttikönkäällä. Jylhien kallioiden
väliin syöksyvässä putouksessa on
pato ja vanha, entisöity uittoränni.
Lähtöpisteen ja pysäköintialueen
lähettyviltä löytyy rakennus, jossa on
pieni uittonäyttely. Vieressä sijaitsee
myös päivätupa Uittopirtti, näköalapaikka, laavu, kuivakäymälä sekä
jätepiste, joihin on kaikkiin vaativa
esteetön kulku.
Retken päätteeksi voi nauttia kupin
kahvia Auttikönkään pirttikahvilan
tunnelmassa. Kahvio palvelee päivittäin toukokuusta syyskuuhun, muina
aikoina tilauksesta.

Peukaloinen.

METSÄHALLITUS
Alueen hoitaja
• Tiedekeskus Pilke
• Puh. 0206 39 7820
• pilke@metsa.fi
• Ounasjoentie 6, 96200 Rovaniemi

Liiku luontoa suojellen
• Kunnioita luontoa ja huomioi
kanssaretkeilijät.

• 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
Lapinleinikki.

Valokuvat: Jaakko Posti.
Kuvitukset: Mari Anteroinen, Metsähallitus
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