
Riisitunturin taianomainen tykky-
metsä kuutamoyön lumihahmoi-
neen on talviretkeilijän ja valo-
kuvaajan paratiisi. Kesällä pääset 
kulkemaan täällä pitkin Euroopan 
mahtavimpia rinnesoita ja ihaile-
maan Yli- ja Ala-Kitkajärveä, jotka 
yhdessä muodostavat Euroopan 
suurimman lähteen. Vesi on luonut 
Koillismaan satumaisen tunturi- ja 
vaaraluonnon kauneuden.

Riisitunturin kansallispuistoa luonneh-
tivat vaarat ja rinnesuot. Maanselkä, 
eli idän ja lännen välinen vedenjakaja, 
kulkee alueen halki. Länsiosan vedet 
virtaavat Kemijokeen ja itäosasta ne 
kulkeutuvat Kitkajärviin. Alue on miltei 
kokonaan 300 metriä merenpinnan 
yläpuolella ja korkein huippu kohoaa 
465 metriin. 

Riisitunturi on kuuluisa talvisista tyk-
kykuusistaan. Tykkyä muodostuu, kun 
ilmamassat kohoavat vaarojen pakot-
tamana ylemmäs ja kosteus tiivistyy 
huurteena ja lumena puiden oksille. 
Tykkylunta voi olla täysikasvuisessa 
kuusessa jopa kolmesta neljään ton-
nia! Pohjoisen hoikat kuuset sietävät 
tykkyä mäntyä paremmin. Lumi liimaa 
kynttiläkuusten alaosien pitkät  oksat 
tukevaksi kartioksi, joka kestää parem-
min lumen painoa. Kesällä Riisitun-
turin ilman kosteus näkyy rinteiden 
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Riisitunturin kansallispuisto 
Riisitunturi National Park
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•  Pinta-ala / area: 77 km2

•  Sijainti / location: Posio, Etelä-Lappi
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 Riisitunturin kansallispuisto

Kansallispuisto • National Park

Riisitunturi
soistumisena ja jyrkkienkin rinteiden 
rinnesoina. Riisitunturin kansallispuisto 
onkin Suomen hienointa rinnesuoalu-
etta. 

Riisitunturin lähes puuttomilla hui-
puilla kasvaa muutamia tunturilajeja, 
kuten riekonmarja, sielikkö ja tuntu-
rilieko. 

Reitit
Riisitunturin alueella on merkittyjä 
retkeilyreittejä yhteensä yli 40 km. 
Reittien varrella on useampi laavu, 
joissa on tulentekopaikka ja mahdolli-
suus leiriytyä. Karitunturilla on päivä- ja 
autiotuvat, Riisitunturilla autiotupa ja 
keittokatos. Jokaisella taukopaikalla on 
polttopuukatos ja kuivakäymälä.

Riisitunturin päiväreitit:
•  Riisin rääpäsy 4,3 km
•  Riisin rietas 10,7 km

Karitunturin päiväreitit:
•  Kirinkuoppa 7 km
•  Kirinmatala 11 km

Vaellusreitti Kirintövaarasta  
Riisitunturille:
•  Riisitunturin reitti 26 km / suunta

The magic snow-crowned forest of 
Riisitunturi on a moonlit night is a 
paradise for winter hikers and pho-
tographers. In summer, you can trek 
along the most magnificent slope 
bogs in Europe and admire Lakes 
Yli- and Ala-Kitkajärvi, which form 
the largest spring in Europe. Water 
has created the beauty of the fells 
and wooded hills in the Koillismaa 
region. 

Riisitunturi National Park is charac-
terised by wooded hills and slope 
bogs. Maanselkä, which is a watershed 
between the east and the west, runs 
through the Riisitunturi area. The 
waters in the western part flow into 
River Kemijoki, and into the Kitkajärvi 
lakes from the eastern part. Almost 
the entire area is located 300 metres 
above sea level, and the tallest summit 
rises to the heights of 465 metres. 

Riisitunturi is famous for its snow-
crowned spruces. The snow load is 
formed when the wooded hills make 
the air rise and moisture condensates 
as rime and snow on tree branches. 
The snow load of a full-grown spruce 
may be three to four tonnes! The slim 
northern spruces (Picea abies ssp. 
obovata) can withstand the snow load 
better than pines. The snow glues the 
long lower branches of candle-shaped 

spruces into a sturdy cone that is bet-
ter able to withstand the weight of the 
snow. In summer, the effect of moist 
air can be seen in the paludification 
of the slopes and in the slope bogs on 
steep slopes. Consequently, Riisitun-
turi National Park is the most gorgeous 
slope bog area in Finland. 

The almost treeless summits are 
home to a few fell species, such as 
the alpine bearberry (Arctostaphylos 
alpina), the trailing azalea (Loiseleuria 
procumbens) and the alpine clubmoss 
(Diphasiastrum alpinum). 

Trails
The Riisitunturi area offers over 40 kilo-
metres of marked hiking trails. There 
are lean-to shelters along the trails, 
including a campfire site and a place 
for pitching a tent. There is a day-use 
hut and a wilderness hut in the Kari-
tunturi area, as well as a wilderness hut 
and a cooking shelter in the Riisitunturi 
area. Every rest spot has a firewood 
shelter and a dry toilet.

The day trails in the Riisitunturi area:
•  Riisin rääpäsy 4,3 km
•  Riisin rietas 10,7 km

The day trails in the Karitunturi area:
•  Kirinkuoppa 7 km
•  Kirinmatala 11 km

The hiking trail from Kirintövaara to 
Riisitunturi:
•  Riisitunturin reitti 26 km / direction

https://www.luontoon.fi/riisitunturi
https://www.nationalparks.fi/riisitunturinp
https://fi-fi.facebook.com/riisitunturinkansallispuisto/
https://www.retkikartta.fi/
https://excursionmap.fi/
https://www.luontoon.fi/
https://www.nationalparks.fi/


Riisitunturin kansallispuistossa on

sallittua
•  liikkuminen jalan, lumikenkäillen ja 

hiihtäen,
•  pyöräily Riisitunturin monitoimirei-

tillä lumipeitteisenä aikana (helmi-
huhtikuu),

•  marjojen ja hyötysienten poimiminen,
•  pilkkiminen ja onkiminen järvissä ja 

lammissa.

kiellettyä
•  luonnon ja eläinten häiritseminen tai 

vahingoittaminen,
•  kasvien tai niiden osien vahingoitta-

minen tai kerääminen,
•  pyöräily lumettomana aikana kan-

sallispuistossa ja luonnonsuojelu-
alueella,

•  nuotion tai muun avotulen teko 
ruohikko- tai metsäpalovaroituksen 
aikana,

•  lemmikkieläinten vapaana pitäminen,
•  roskaaminen. 

Säännöt ja ohjeet: 
Luontoon.fi/riisitunturi

Retkietiketti
1. Kunnioita luontoa - älä muuta sitä.
2. Suosi merkittyjä reittejä.
3. Leiriydy vain sallituille paikoille.
4. Tee tulet vain sallituille paikoille. 
Käytä polttopuuta säästeliäästi. 
5. Älä roskaa. Kansallispuistossa ei ole 
jäteastioita. 

In the Riisitunturi National Park, 
the following are

allowed
•  walking, snowshoeing, and skiing,
•  cycling on the Riisitunturi Multipur-

pose Track during the snowy season 
(February-April),

•  picking berries and edible mush-
rooms,

•  ice fishing and angling on the lakes 
and ponds.

forbidden
•  disturbing or harming the environ-

ment or animals,
•  damaging or picking plants or their 

parts,
•  cycling in the national park and the 

nature reserve during the snowless 
season,

•  lighting a fire when a forest or grass 
fire warning is in effect,

•  letting pets run free,
•  littering.  

Rules and instructions: 
Nationalparks.fi/riisitunturi

Outdoor Etiquette
1. Respect nature - leave no trace in it.
2. Use marked trails.
3. Camp only where it’s allowed.
4. Light a campfire only where it’s 
allowed. Use the firewood sparingly.
5. Do not litter. There are no waste 
bins in the national park. 

Huonokuntoinen tie, ei talvikunnossapitoa

Poor road, no winter maintenance
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Posio

Kuusamo

Kansallispuisto - National park

Luonnonsuojelualue - Nature reserve

Tie - Road

Pysäköinti, opastetaulu - 
Parking, information board

Laavu - Lean-to shelter

Keittokatos - Cooking shelter

Päivätupa - Day-use hut

Autiotupa - Wilderness hut

Maksimihenkilömäärä tuvassa - 
Maximum number of people in the hut

Luonnonnähtävyys - Natural feature of interest

Nähtävyys - Point of interest

Kahvila - Cafe

Hotelli - Hotel

Välimatka - Distance
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Riisitunturin kansallispuistoon on Posion keskustasta matkaa noin 
30 km, Kuusamosta 60 km ja Rukalta 35 km. 
Ajo-ohjeet: Luontoon.fi/riisitunturi/saapuminen

Riisitunturi National Park is located about 20 km from Posio, 60 km 
from Kuusamo, and 35 km from Ruka.
Driving instructions: Nationalparks.fi/riisitunturinp/directions
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Kansallispuisto - National park

Tie - Road

Pysäköinti - Parking

Autiotupa - Open wilderness hut
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Välimatka - Distance

Riisin rääpäsy retkeilyreitti
Day Trail 4,3 km

Riisin rietas retkeilyreitti
Day Trail 10,7 km

Riisitunturin reitti 26 km/suunta
Riisitunturi Trail 26 km/direction
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