Riisitunturin kansallispuisto • Riisitunturi National Park

Talvireitit • Winter Trails
Lisätietoa kansallispuistosta –
Information about Riisitunturi

Pehmiä Jaksamovaara

Ota talviretkelle mukaasi vaihtovaatetta, syötävää ja lämmintä
juotavaa sekä kännykkä, kartta
ja kompassi. Muista myös otsaNoukavaara
lamppu ja tulentekovälineet.
Varaudu äkillisiin sään muutoksiin.

KOIRAVALJAKKOURA
DOG SLED ROUTE

• Luontoon.fi/riisitunturi/
talviretkeilyreitit
• Nationalparks.fi/riisitunturinp/
wintertrails
Nuolikulma

Muistathan roskattoman retkeilyn.
Puhdasta paperia ja pahvia voi
käyttää tulenteossa sytykkeenä
ja maatuvan jätteen voi kompostoida kuivakäymälään. Tuo muut
jätteet mukanasi pois.

Soilunlampi

• Palvelupiste Karhuntassu –
Customer Service Kuusamo
tel. 0206 39 6804
• Oulangan luontokeskus –
Oulanka Visitor Centre,
tel. 0206 39 6850
Iso Jaksamovaara

Soilunsuo

2,1

When setting off for a winter
excursion, even a short one, take
a spare set of clothes, food, hot
drinks, as well as a mobile phone,
a map and a compass with you.
Do not forget a head lamp and
matches or a lighter. Be prepaSoilunvaara
red for sudden changes in the
weather.

Nuolivaaran
Pohjaskulma

Rinnesuo
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MONITOIMIREITTI
MULTIPURPOSE TRACK
20 KM

SOILU

Kolmiloukkonen
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TALVIRETKEILIJÄ VÄISTÄÄ KOIRAVALJAKKOA
HIKERS ALWAYS GIVE WAY TO THE DOG SLEDS

Hike without littering! Clean paper and cardbord can be burned
at campfire sites, and biowaste
may be left in the dry toilets.
Take all other litter out of the
park with you.
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Kansallispuisto - National park

RIISITUNTURI
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Tie - Road

Riisisuo

Pysäköinti - Parking

Riisitunturi

Uusisuo

Opastuskatos - Information shelter
Autiotupa - Open wilderness hut
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Uudensuonlampi

Keittokatos - Cooking shelter

UUSILAMPI

Laavu - Lean-to shelter

RIISIN RÄÄPÄSY
TALVIREITTI
WINTER TRAIL
4,3 KM

RIISITUNTURIN
LÄHTÖPISTE
RIISITUNTURI
STARTING POINT

Kahvila - Café
Riisin rääpäsy talvireitti - Winter Trail
Monitoimireitti - Multipurpose track

Tolvantie

Koiravaljakkoura - Dog Sled Route
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Kesäretkeilyreitti - Summer Hiking Trail

Metsähallitus 2022
Maanmittauslaitos 1/MLL/2022
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• Monitoimireittiä myöten voi liikkua lumikengillä, suksilla ja paksupyörällä.
• Reitti on käytössä talvisin lumipeitteisenä aikana. Muina vuodenaikoina
pyöräily kansallispuistossa on kielletty.
• Monitoimireitti on myös koiravaljakoiden käytössä. Retkeilijällä on kohdattaessa aina väistämisvelvollisuus.
• Nuolivaaran ympyrälenkin kulkusuunta on myötäpäivään.
• Monitoimireittiä lanataan tammi-huhtikuussa 1-2 kertaa viikossa,
kelien mukaan. Lisätietoa kunnossapitotilanteesta Eräkahvila Tykky,
puh. 045 133 4790, Kota-Husky, puh. 040 718 7287 tai
https://www.infogis.fi/posio/.

• The multipurpose track is for snowshoeing, cross-country skiing and fatbiking.
• The track is in use in winter when there is snow on the ground. During the other
seasons, biking is not allowed in the national park.
• The multipurpose track is also used for dog sledge tours. Hikers must always give
way to the sledges.
• The direction of travel on the Nuolivaara circular trail is clockwise.
• From January to April, the multipurpose track is levelled 1–2 times a week,
according to weather conditions. For more information on the maintenance
situation, please contact the Tykky wilderness café, tel. +358 45 133 4790, or
dog sledge tour provider Kota-Husky, tel. +358 40 718 7287.

• Lumikenkäilyreitti Riisin rääpäsy suositellaan kuljettavan myötäpäivään.
• Reitillä ei ole talvikunnossapitoa.
• Lumisateiden jälkeen liikuttaessa lumikengät ovat tarpeen, muutoin reitti
on yleensä tallautunut.

• The Riisin rääpäsy snowshoeing trail is recommended to travel clockwise.
• The trail is not maintained in the winter.
• Snowshoes are necessary when travelling on the trail immediately after a snowfall;
otherwise, the trail is usually well-trampled down.

• Reittien kunnostusajat ja ylläpidettävät osuudet voivat vaihdella vuosittain.

• The trail maintenance times and the sections that are maintained may vary from one
year to the next.
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