
Napapiirin 
retkeilyalue
Arctic Circle Hiking Area

Etelä-Lapin monipuolista 
luontoa helposti
Napapiirin retkeilyalueella on erinomaiset 
mahdollisuudet monenlaiseen luonnossa 
liikkumiseen ja luontoharrastuksiin. Alue on 
koko perheelle soveltuva retkikohde, johon 
pääsevät tutustumaan myös liikuntaesteiset. 
Retkeilyalue sijaitsee 25 km Rovaniemeltä 
valtatie 4 (E75) pitkin koilliseen. 

Retkeilyalueeseen kuuluu sekä luonnon-
tilaisia ja erämaisia alueita että eri-ikäisiä 
hoidettuja talousmetsiä. Aluetta halkovan 
Raudanjoen komeimmat kosket, Vikaköngäs ja 
Vaattunkiköngäs, ovat riippusiltoineen helposti 
saavutettavia nähtävyyksiä. Könkään- ja Kielo-
saaressa on rehevää lehtomaista kasvillisuutta 
ja Vaattunki-, Könkään- ja Sortovaaran kallioi-
silla huipuilla kasvaa vanhoja lakimänniköitä. 
Vianaapa ja Kivalonaapa levittyvät melkein 
puuttomina ja luonnontilaisina. Kivalonaavalla 
voi tutustua vanhaan niittykulttuuriin.

Patikointi ja umpihankihiihto ovat suosit-
tuja virkistysmuotoja. Olkkajärvi, Vikajärvi ja 
Raudanjoki tarjoavat loistavat mahdollisuudet  
kalastukseen, vesiretkeilyyn ja koskenlaskuun. 
Retkille kannattaa suunnata joko Vika- tai 
Vaattunkikönkään pysäköintialueelta.

 

Easily accessible 
Southern Lappish nature
The Arctic Circle Hiking Area offers excellent 
opportunities for nature lovers to pursue a 
wide range of outdoor activities. The area 
is suitable for family hiking trips and is also 
accessible for people with physical disabilities. 
The hiking area is located 25 km northeast 
along the Highway 4 (E75) from Rovaniemi. 

The hiking area includes both wilderness 
and commercial forests of various ages. The 
finest rapids of the Raudanjoki River crossing 
the area are Vikaköngäs and Vaattunkiköngäs, 
and they are easily accessed via suspension 
bridges. There are lush groves in Könkään- and 
Kielosaari islands and the rocky hills of 
Vaattunki-, Könkään- and Sortovaara have 
hundreds of years old hilltop pine forests. 
Vianaapa and Kivalonaapa’s almost treeless 
mires stretch untouched. At Kivalonaapa mire 
you can learn about old meadow culture.

Hiking and cross-country skiing outside 
prepared trails are popular forms of recreation 
in the area. Olkkajärvi Lake, Vikajärvi Lake 
and Raudanjoki River offer great opportunities 
for fishing, rowing, kayaking and rafting. 
You can start the hikes from Vikaköngäs 
or Vaattunkiköngäs parking areas.

Niittyeväiden aatelia kautta 
aikain, hapanreikäleipä.
Historical favourite 
picnic lunch, rye 
hole-bread.

Lue lisää/read more: 
luontoon.fi/napapiiri,
nationalparks.fi/en/
arcticcircle
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Napapiirin retkeilyalue 
Arctic Circle Hiking Area

• Perustettu/founded: 2001
• Pinta-ala/surface area: 36 km²
• Sijainti/location: Rovaniemi 
  

Metsähallitus, alueen hoitaja/
taking care of area
• Tiedekeskus/Science Centre Pilke, 

Ounasjoentie 6, 96200 Rovaniemi, 
puh./tel. +358 20 639 7820, 

 pilke@metsa.fi

Retkeilyä luontoa suojellen
• Kunnioita luontoa ja huomioi 

kanssa retkeilijät.

• Tee tulet vain merkityillä tulentekopai-
koilla.  Avotulenteko metsäpalovaroi-
tuksen aikana on kielletty. 

• Retkeile roskattomasti. Reittien 
lähtöpisteissä Vika- ja Vaattunkikön-
käällä on ekopisteet, mutta polkujen 
varsilla ei ole roskien keruuta, tuo 
sieltä roskat mukanasi. 

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

• Vikakönkään virkistyskalastusalueella 
saa kalastaa Metsähallituksen 
kalastusluvalla (lupa-alue 2565, 

 www.eraluvat.fi tai mobiililupa). 

• 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 are recycling 
points at Vikaköngäs and Vaat-
tunkiköngäs, the trails’ starting 
points, but no bins on the trails, carry 
your rubbish back with you. 

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

• Fishing is permitted in Vikaköngäs 
Recreational Fishing Area if you 
purchase a Metsähallitus’ recreational 
fishing licence (permit area 2565, 

 www.eraluvat.fi or mobile permit). 

• Keep the pets on a leash.

• Bring your own toilet paper.

• Driving motor vehicles outside 
official roads is prohibited. 

• The emergency number is 112

Kielo. 
Lily of 
the Valley.



Napapiirin retkeilyalue
Arctic Circle Hiking Area

Luonnonsuojelualue - Protected area

Opastus - Information 

Pysäköintialue - Parking 

Tulentekopaikka - Camp-fire site 

Laavu - Lean-to shelter 

Kota - Lapp hut 

Päivätupa - Daytrip hut 

Helppo pyörätuolireitti 
Accessible trail, easy
 
Vaativa pyörätuolireitti
Accessible trail, demanding 

Reittien vaativuusluokitus 
Classification of hiking routes

Helppo reitti - Easy trail

Keskivaativa reitti - Medium trail 

Vaativa reitti - Demading trail

Jätteiden lajittelu - Recycling

Moottorikelkkareitti - Snowmobile route   

Melontareitti - Canoeing trail 

Luontopolku - Nature trail 

Vaellusreitti - Hiking trail 

Tie - Road 

Välimatka - Distance

 

Näköalatorni - Observation tower

Näköalapaikka - Scenic viewpoint

Levähdyspaikka - Resting place 

Lähde - Spring 

Rantautumispaikka - Landing place  

Veneenlaskupaikka - Boat ramp  

Kuivakäymälä - Dry toilet 0,6
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