Tälle kartalle on merkitty reittiehdotuksia joihin löydät selostukset esitteen
kääntöpuolelta. Reittiehdotuksia ei ole merkitty maastoon pyöräilyreiteiksi
vaan kukin reitti koostuu erilaisten urien ja polkujen yhdistelmästä.
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This map shows suggested mountain biking routes.
Please see the reverse of the brochure for route
descriptions. Rather than being signposted as biking
routes, each suggested route is made up from 300
different combinations of trails and paths.
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Ruijanpolku

Rovaniemi

Kopsusjärvi 12 km

Maastopyöräilijän etiketti
• Polku on yhteinen ja luonto kuuluu kaikille.
• Reitit ovat kaikkien ulkoilijoiden yhteisessä käytössä.
• Otamme huomioon muut kulkijat.
• Hallittu tilannenopeus tuo turvallisuutta kaikille.
• Pyöräilijä nopeampana on valmis väistämään muita.
• Suomme ulkoilun ilon kaikille. Tervehtiminen ja
huomaavaisuus ei maksa mitään!
• Nautimme luonnosta ja jokamiehenoikeuksista muistaen
myös vastuumme.
• Pysymme sallituilla reiteillä ja poluilla. Noudatamme alueen
sääntöjä ja reittien ylläpitäjien ohjeita.
• Oikea ajotapa ei kuluta maastoa. Vältämme lukkojarrutuksia
ja muuta polun pinnan rikkomista. Kansallispuisto ei ole
kilparata.
• Noudatamme roskattoman retkeilyn periaatteita.
• Me olemme täällä vieraina – luonnolla on aina etuajo-oikeus!
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Vast and wilderness-like Urho Kekkonen National Park was
established for protection of area’s unique nature in 1983.
At the same time the National Park provides its visitors with
excellent and easy circumstances either for guided or for
independent hiking and enjoying the nature all year round.
Mountain biking is permitted on Urho Kekkonen National
Park only on marked trails and a few unmarked trails, which
are: Kakslauttanen–Kopsusjärvi, Niilanpää–Suomunruoktu,
Rajajooseppi–Anterinmukka, Kemihaara–Peskihaara–Keskipakat, Kemihaara–Mantoselkä and Kemihaara–Rakitsat.
Winter cycling is permitted on all routes except maintained ski tracks.
www.nationalparks.ﬁ/en/urhokekkonennp
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Maastopyöräilyn reittiehdotuksia •
Mountain biking route proposals
Helppo • Easy
1. Sivakka
2. Kakslauttanen
3. Kultareitti
4. Saariselän perhereitti
Keskivaativa • Moderate
5. Latvakurun kierros
6. Rönkönkierros
7. Rumakuru
Vaativa • Difficult
8. Rautulampi
9. Taajoslaavu
10. Moitakuru
11. Kulmakuru
Muu reitti • Other route
12. Kopsusjärvi
13. Suomunruoktu

Laaja ja erämainen Urho Kekkosen kansallispuisto on
perustettu vuonna 1983 suojelemaan sen ainutlaatuista
erämaaluontoa. Samalla kansallispuisto on kävijöitään
varten tarjoten erinomaiset ja helpot puitteet sekä ohjattuun että vapaaseen retkeilemiseen ja luonnosta nauttimiseen ympärivuotisesti.
Kansallispuistossa pyöräily on sallittu vain maastoon
merkityillä ulkoilureiteillä sekä seuraavilla merkkaamattomilla reiteillä: Kakslauttanen–Kopsusjärvi, Niilanpää-Suomunruoktu, Raja-Jooseppi-Anterinmukka, Kemihaara–Peskihaara–Keskipakat, Kemihaara–Mantoselkä, Matkailupalvelureitti: Kemihaara–Rakitsat. Talvipyöräily on sallittua lumipeitteisenä aikana kaikkialla muualla, paitsi huolletuilla
laduilla.
www.luontoon.ﬁ/urhokekkosenkansallispuisto
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Mountain biker’s code of conduct
• We share the trails, and nature belongs to everyone.
• The routes are in the shared use of all outdoor enthusiasts.
• We show consideration for other travellers.
• Controlling our speed in all situations makes it safe for
everyone.
• Moving at a faster speed, bikers should be prepared to yield
to other trail users.
• We share the joys of outdoor pursuits with everyone. Saying
hello and being considerate will not cost you anything!
• While we enjoy nature and Everyman's Rights, we also
remember to behave responsibly.
• We stay on the permitted trails and paths. We comply with
the rules of the area and the instructions of those who
maintain the routes.
• A correct riding technique prevents wear on the terrain. We
avoid locking the breaks and other actions that damage the
path surface. The National Park is not a race track.
• We follow the principles of litter-free hiking.
• We are only visitors here – nature
always comes ﬁrst!

Ohjeita maastopyöräilijöille

Helpot reitit (vihreät)

• Urho Kekkosen kansallispuiston alueella (kartalla vihreäpohjainen
alue) pyöräily on sallittu ainoastaan merkityillä reiteillä. Lisäksi pyöräily on erikseen sallittu Kopsusjärven maastouralla ja Niilanpäältä
Suomunruoktulle menevällä uralla. Reiteiltä ei saa poiketa!
• Kansallispuiston ulkopuolisilla alueilla (kartalla harmaapohjainen
alue) pyöräily on sallittu jokamiehenoikeudella kaikilla reiteillä, urilla
ja poluilla. Luonnon säästämiseksi pyöräilyä tulisi välttää poluttomassa maastossa ja pyöräillä vain selvästi erottuvilla poluilla.

1. Sivakan lenkki
Maisemiltaan monipuolinen Sivakan lenkki kulkee kokonaan UK-puistossa.
Nautiskeltava laskuosuus, paikoin mutkikas neulaspolku, vähäiset kivikot ja
juuret antavat aloittelijallekin tuntuman ”oikeasta maastopyöräilystä”. Lenkillä pääsee kehittämään ajotaitojaan vaihtelevassa ja helpohkossa maastossa.
Soveltuu myös kokeneelle ajajalle rentoon nautiskeluun.

Lähtöpiste / pituus / ajoaika: Kiilopää, UK-puiston lähtöportti / 12 km / 1,5–2,5 h
Polkutyyppi: retkeilyreittiä, maastouraa ja kapeaa neulaspolkua
Merkinnät: alussa siniset rastiviitat, Ruijanpolulla puupaalut, Sivakalta eteenpäin
seuraillaan pientä patikkapolkua ja lopussa retkeilyreittiä
Erityistä: maisemiltaan ja maastoltaan monipuolinen reitti, korkeuserot maltillisia.
Porokämpältä lähdettäessä pitää olla tarkkana oikean polun valinnassa (lähtee
länteen, ei etelään), samoin myöhemmin käännyttäessä Ruijanpolulle kohti
Sivakkaojan laavua.

Reittimerkinnät ja suunnistaminen
• Kartalla olevia reittiehdotuksia ei ole erikseen merkitty maastopyöräilyreiteiksi vaan kukin reitti koostuu erilaisten urien ja polkujen
yhdistelmästä.
• Maastossa ei ole jatkuvia merkintöjä, joten reitillä pysyäkseen on
seurattava karttaa ja mahdollisia reittiviittoja. Retkeily-/hiihtoreitistön risteyksissä on paikannimiviitat etäisyysmerkinnöin.
• Keskeiset retkeilyreitit on merkitty maastossa ohuilla mustilla
tolpilla. Ruijanpolku on merkitty puisin vinoristein. Osa eräreiteistä
on merkitty sinisin rastiviitoin. Kelkkaurien merkintöinä on punaiset
rastiviitat.
• Puiston ulkopuolisella alueella reitit kulkevat osin sellaisia vakiintuneita polkuja ja uria pitkin, joilla ei ole mitään reittimerkintöjä.
Kartan avulla polku on seurattavissa.

2. Kakslauttasen kierros
Nopeakulkuista polkua ja valaistua latureittiä Kiilopäältä Tievatuvan kautta
Kakslauttaseen ja paluu moottorikelkkareitin pohjaa Kiilopääntien läheisyydessä. Soveltuu kokemattomille maastopyöräilijöille lajiin tutustumiseen
ennen vaativammille reiteillä lähtemistä.

Lähtöpiste / pituus / ajoaika: Kiilopään Savusauna / 13 km / 1–2 h
Polkutyyppi: kapeaa polkua, leveähköä latupohjaa/retkeilyreittiä ja kelkkareitin
pohjaa, pääosin mäntykangasta, ei suuria korkeuseroja
Merkinnät: pääosin merkitsemätön, mutta polku seurattavissa kartan kanssa.
Paluureitillä kelkkareitin rastiviitat.
Erityistä: lähireitti maantien tuntumassa, useita oikaisumahdollisuuksia. Alussa
muutama lyhyt kostea kohta. Kiilo-ojan ylittävien pitkosten jälkeen reitti jatkuu
tien yli ja sähkölinjan polulle. Kakslauttasenjoen ylityksissä on sillat.

Instructions for mountain bikers

• In the area of Urho Kekkonen National Park (shown in green on the
map), biking is only permitted on the marked routes. Biking is also
specifically permitted on Kopsusjärvi off-road track and the trail
leading from Niilanpää to Suomunruoktu. Biking off these routes is
prohibited!
• In areas outside the national park (shown in grey on the map), biking
is permitted under Everyman’s Rights on all routes, trails and paths.
To protect nature, you should stay on clearly distinguishable paths
and avoid biking across terrain with no trails.

3. Kultareitti
Tällä reitillä pääset tutustumaan kullankaivuun historiaan luontopolun kohteilla. Hangasojan ylitys joko riisumalla jalkineet tai kokeilemalla ajaa yli.

Route markings and navigation

Lähtöpiste / pituus / ajoaika: Kakslauttanen tai Laanila / 13 km / 1–2 h
Polkutyyppi: patikkapolkua, maastoliikenneuraa, retkeilyreittiä, pääosin mäntykangasta, paluumatkalla Ahopään ylitys
Merkinnät: merkkaamattomia polkuja, joten seurattava karttaa! Kultareitin osalla
oranssit reittimerkit, Laanilasta Kiilopäälle retkeilyreitin merkinnät.
Erityistä: reitti osin 4-tien länsipuolella; Tolosjoella puron ylitys; paluumatkalla
ajetaan Laanilaan 4-tien läheisyydessä olevaa polkua.
Kiilopäältä lähdettäessä alkumatka Kakslauttasen kierrosta pitkin. Laanilasta
matkaa voi jatkaa Kiilopäälle Ruijanpolkua ja Ahopään yli tai helpompaa latupohjaa. Kuivakurua ja Ahopään ylitystä lukuun ottamatta korkeuserot melko pieniä.
Useita oikaisumahdollisuuksia tien kautta.

• The suggested routes on the map are not separately signposted as
mountain biking routes, as each route consists of a different combination of trails and paths.
• There are no continuous markers on the trails, so you must keep an
eye on the map and any signposts marking the routes to stay on
course. Hiking/ski trail network junctions have signposts showing
place names and distances.
• Key hiking trails are marked with thin black posts. Posts with wooden
crosses mark the Ruijanpolku path. Some of the wilderness trails are
marked by wooden posts with blue crosses, while snowmobile tracks
are marked with red ones.
• Outside the national park, the routes partly follow well-established
paths and tracks that have no signposts. You can stay on course by
following the map.

4. Saariselän perhepyöräilyreitti
Erityisesti perheille ja kokemattomille maastopyöräilijöille soveltuva helppo
reitti Saariselän matkailukeskuksesta Urho Kekkosen kansallispuistoon.
Tasapintainen ja leveähkö, mutta maastoltaan vaihteleva reitti vie tunturien
kupeeseen, kauniiseen kurulaaksoon ja Rumakurun päivätuvalle.

Matkapuhelimien kuuluvuus
Osa reiteistä -on puhelimen katvealueella! Kuuluvuus on parempi korkeilla
paikoilla kuin laaksoissa ja kuruissa. Jätä pidemmästä reitistä suunnitelma
vuokraamoon tai ystävälle, joka on tietoinen lähdöstäsi maastoon.

Lähtöpiste / pituus / ajoaika: Saariselän reittien lähtöpiste / 14 km / 2 h
Polkutyyppi: leveää ja tasapintaista latupohjaa ja sorastettua retkeilyreittiä.
Maasto mäntykangasta ja harvapuustoista tunturimaata.
Merkinnät: retkeilyreittiviitoitus
Erityistä: Helposti seurattava, osittain edestakainen reitti. Muutama vauhdikas
lasku ja lyhyt tiukahko nousu.

Mobile phone signal
On some routes, there is no mobile phone signal! You will get better reception at higher points than in valleys and ravines. If you go out on a longer
tour, leave a route plan with the bike rental shop or a friend who knows you
are going out.
Help us find you!
Auta meitä löytämään sinut!
The 112 Suomi -mobile
112 Suomi -mobiilisovellus
application speeds up assisnopeuttaa avunsaantia
tance in an emergency
hätätilanteessa

Keskivaativat reitit (siniset)
5. Latvakurun kierros
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Ahopään tunturin ylittäminen ja metsän siimeksessä puikkelehtiva Ruijanpolku pitkospuineen tarjoavat vaihtelevan maastopyöräilykokemuksen aivan
Kiilopään lähiympäristössä. Reitti antaa hyvän kokonaiskuvan Kiilopään
seudun maasto- ja polkutyypeistä, joten se sopii lyhyeksi retkeksi tai ”testireitiksi” ennen pidemmille erämaareiteille lähtemistä. Maastoajon perusteet on
hyvä hallita, joten kokemattomille suositellaan jotain helppoa reittiä ennen
Latvakurun kierrosta.

Lisätietoja / Further Information
Urho Kekkosen kansallispuiston palvelupiste Kiehinen
Urho Kekkonen National Park Customer Service Kiehinen
Matkailuneuvonta Saariselkä, Tourist Information
Lutontie 16 (Santa’s Hotel Tunturin Gielas-rakennus), 99830 Saariselkä
puh./tel. +358 206 39 7200, +358 40 168 7838
email: ukpuisto@metsa.fi, tourist.info@saariselka.fi
Suomen Latu Kiilopää
Kiilopääntie 620, 99830 Saariselkä
puh./tel. +358 (0)16 6700 700, email: kiilopaa@suomenlatu.fi

Lähtöpiste / pituus / ajoaika: Kiilopään Ahopään lähtöpiste / 10 km / 1–2 h
Polkutyyppi: vaihtelevantasoista retkeilyreittiä ja kapeaa retkeilypolkua (Ruijanpolkua), lyhyitä pitkospuuosuuksia. Avotunturia, tunturikoivikkoa ja mäntykangasta.
Merkinnät: alussa retkeilyreittimerkinnät, Ruijanpolulla viittoina puupaalut, lopussa seuraa karttaa (useita vaihtoehtoisia polkuja). Myös GPS-jälki.
Erityistä: Ahopäällä lyhyt kivikkoinen osuus. Ruijanpolulla poroaita ylitetään
jyrkkiä portaita nostaen pyörä aidan yli. Muutamia lyhyitä pitkospuuosuuksia
(voi ohittaa taluttaen). Ennen Kiilopäätä pari kosteaa kohtaa (vaihtoehtona ajaa
loppumatka Ruijanpolun P-paikalta Kiilopäälle tietä pitkin).

6. Rönkönkierros
Keskivaativa lähireitti Kiilopään ja Laanilan välimaastossa. Osa reitistä
seurailee polkumaista kelkkauran pohjaa, joka on retkeilijöille vähemmän
tunnettu.

Lähtöpiste / pituus / ajoaika: Kiilopään Ahopään lähtöpiste tai Laanila, josta
lähtiessä aloitus latu-uraa kohti etelää, noususta heti oikealle ja siitä kelkkauralle)
/ 17 km / 1,5–2,5 h
Polkutyyppi: ajettavuudeltaan vaihtelevantasoista retkeilyreittiä, polkumaista
kelkkauran pohjaa.Osin kuivaa mäntykangasta, notkopaikoissa kosteita maastonkohtia.
Merkinnät: Ahopään yli retkeilyreittimerkinnät, seuraa latuviitoitusta Pieranvaaran itäpuolta ja edelleen Laanilaan asti. Laanilan jälkeen loppuosalla moottorikelkkauran punaiset rastiviitat.
Erityistä: Aholammen tienoilla ja Kiilopään läheisyydessä muutamia kosteapohjainen kohtia. Hangasojan ylityksen voi kiertää latupohjan kautta. Suurimmat nousut
Ahopään ja Laaniselän ylityksissä. Useita oikaisumahdollisuuksia latureittien
kautta.

7. Rumakurun lenkura
Kansallispuiston avotunturimaisemissa ja kauniissa tunturilaaksossa kulkeva
reitti on pääosin leveää ja helposti ajettavaa nopeaa retkeilyreittiä, mutta pitkät nousut tuovat reitille fyysistä haastetta. Raskas nousu Kiilopään tunturiselänteen yli palkitsee maisemillaan ja pitkällä loppulaskulla. Hyväkuntoiselle
pyöräilijälle rento ”rullailulenkki”.

Lähtöpiste / pituus / ajoaika: Kiilopään Ahopään lähtöpiste / 17 km / 1,5–2,5 h
Polkutyyppi: alussa retkeilyreittiä (paikoin kivikkoinen), lyhyt osuus polkua, muuten leveähköä ja melko tasapintaista sorastettua reittiä
Merkinnät: retkeilyreittimerkinnät (mustat ohuet tolpat), risteyskohdissa seuraa
karttaa!
Erityistä: Ahopään pohjoisrinteessä on lyhyt kivikkoinen osuus. Pieranvaaran
sivussa puron ylitys ajamalla tai taluttamalla. Luulammella on kahvio ruskasesonkina. Nousu Luulammelta on jyrkkä, huomioi ajankäytössä talutettava osuus.
Huomioithan, että avotunturissa sää voi muuttua nopeasti, varaa reppuun varavaatetta! Reitillä ei ole oikaisumahdollisuutta.

Vaativat reitit (punaiset)
8. Rautulammen retkireitti
Rautulammen reitti on UK-kansallispuiston klassikko retkeilyreitti, joka tarjoaa huikeat tunturimaisemat ja reilusti korkeuseroja. Erämaisessa ympäristössä kulkeva reitti ei sovellu kokemattomille ja vaatii hyvän varustautumisen.
Rautuojan purolaaksossa polku puikkelehtii monena rinnakkaisena pikkupolkuna ja ylittää pieniä puroja.

Lähtöpiste / pituus / ajoaika: Kiilopää, UK-puiston lähtöportti / 22 km / 3–4 h
Polkutyyppi: retkeilyreittiä, mutkittelevaa kapeaa kinttupolkua, kivikkoista tunturireittiä, lopussa nopeakulkuista leveää maastouraa/retkeilyreittiä.
Merkinnät: alussa ja lopussa retkeilyreittimerkinnät (selkeä leveä ura). Luulampi–
Rautulampi–Kiilopää -välillä siniset rastiviitat. Luulammen poroaidalta Rautulammille ajetaan notkon itäreunaa.
Erityistä: Lasku Luulammelle on jyrkkä, hillitse ajonopeus ajoissa! Reitillä ei
ole oikaisumahdollisuuksia ja puhelimen kuuluvuudessa on katvealueita, joten
varustaudu eväiden ja varavaatteiden lisäksi korjaus- ja ensiapuvarustein. Avotunturissa sää voi muuttua hyvin nopeasti ja näkyväisyys voi kadota. Luulammen
ja Rautulammen välisellä osuudella on useita rinnakkaisia kinttupolkuja, joista
puron itäpuolinen polku on parasta ajettavaa. Pari pienen ojan ylitystä Luulammen
jälkeen, Rautuojan yli on silta.

9. Taajoslaavunpolku
Pitkä retkireitti, jolla on paljon korkeuseroja ja maisema vaihtelee avotunturista komeaan vanhaan mäntymetsään. Vellinsärpimän–Taajoslaavun pitkä
neulaspolkuosuus on kokeneemmalle kuskille nautinnollista maastopyöräilyä
(trailiajoa) ja vanhat pitkokset koettelevat tasapainoa. Ennen Luulammen
jyrkkää ja raskasta nousuosuutta on palautteleva rento osuus.

Lähtöpiste / pituus / ajoaika: Saariselkä tai Kiilopää / 26 km / 3–4 h
Polkutyyppi: tunturissa leveämpää retkeilyreittiä ja metsäosuudella kapeaa kinttupolkua, Luton varressa ja Luulammelle tultaessa nopeaa sorastettua retkeilyreittiä. Luulammelta loppuosa ajetaan luonnonpohjaisen talvireitin kautta.
Merkinnät: retkeilyreittien ja luontopolun merkinnät (mustat ohuet tolpat), risteyksissä karttaa on seurattava tarkasti!
Erityistä: Vellinsärpimän lähistöllä ja Taajoslaavu–Pessinlampi -osuuksilla on
muutamia kosteita kohtia ja lyhyitä huonokuntoisia pitkospuita. Reitin takaosalta
ei ole oikaisumahdollisuuksia eikä puhelin kuulu joka paikassa, mikä on huomioitava reitille varustautuessa. Jos reitti halutaan ajaa ympyrälenkkinä, Kiilopää–Saariselkä väli voidaan ajaa esim. Iisakkipään luontopolun ja Ahopään kautta kartassa
ehdotettua reittiä (12 km).

10. Moitakurun reitti
Kuntoa vaativa reitti Saariselän matkailualueen pohjoispuolella. Kaunispään,
Urupään ja Palopään maisemat sekä raskaat nousut ja vauhdikkaat laskut
houkuttelevat kokeneita maastopyöräilijöitä. Vanhaa Dominickin reittiä mukaileva kierros on ollut yksi Saariselkä MTB Stages tapahtuman reiteistä.

Lähtöpiste / pituus / ajoaika: Saariselkä / 25 tai 28 km / 3–4 h
Polkutyyppi: eritasoista polkua ja uraa, moottorikelkkauran pohjaa, ulkoilureittiä,
jolla paikoin irtokiviä.
Merkinnät: alkumatkalla ei ole merkintöjä (seurataan sähkölinjaa), Urupäältä
Palopäälle kelkkauran rastiviitat, Moitakurusta Saariselän suuntaan retkeilyreittiviitat
Erityistä: Vaatii hyvää kuntoa, maastoajotaitoa ja kartanlukutaitoa eikä siksi sovellu kokemattomille maastopyöräilijöille. Sisältää työnnettäviä nousuja. Vaihtoehtoinen reitti koukkaa etelämpää jos haluaa välttää jyrkän nousun Palopäälle.

11. Kulmakurun reitti
Pääosin 4-tien länsipuolella kulkeva Kulmakurun reitti on yksi Saariselän
alueen klassikkoretkeilyreiteistä. Laajat näköalat Hammastunturin erämaahan ja komea Kulmakurun rotko, kaksi kahlausta Tolosjoen poikki sekä raskas
nousu ja vauhdikas laskuosuus tekevät reitistä vaativan mutta elämyksellisen.
Reitti edellyttää hyvää kuntoa ja maastopyöräilykokemusta. Kulmakurun reitti
on osa Saariselkä MTB Stages tapahtuman reitistöä.

Lähtöpiste / pituus / ajoaika: Saariselkä, Laanila / 25 km / 3–4 h
Polkutyyppi: reitti seuraa osittain erämaaladun pohjan polkua, osa reitistä
leveämpää retkeilyreittiä, kelkkauran pohjaa tai maastoliikenneuraa
Merkinnät: retkiladulla punaiset puutolpat, kelkkareitillä rastiviitat. Osan matkaa
reitillä ei ole ollenkaan merkintöjä!
Erityistä: vedenkorkeus vaikuttaa kahluiden vaativuuteen ja voi estää reitin
kiertämisen kokonaan. Harripään ylityksen vuoksi ajosuunta vastapäivään! Reitin
länsiosa on erämainen. Reitti ei sovellu kokemattomille ja vaatii hyvän varustautumisen ja joen ylitysten vuoksi myös uimataidon ja mukaan varavaatetusta.

12. ja 13. Kopsusjärvi, Suomunruoktu
Kiilopäältä Kopsusjärvelle tai Suomunruoktuun lähtevät reitit ovat päiväretkeilyyn soveltuvia reittejä, jotka eivät näy tällä kartalla kokonaan. Kopsusjärventie on helppoa ja nopeaa pyöräiltävää vähälläkin maastoajokokemuksella.
Kiilopäältä Suomunruoktuun avotunturin kautta johtaa helposti seurattava
retkireitti. Molemmat reitit kuljetaan edestakaisin.

Näistä reiteistä saat lisätietoja Metsähallituksen Saariselän palvelupiste Kiehisestä tai Suomen Latu Kiilopäältä.

Easy routes (green)
1. Sivakka loop
Sivakka loop, which treats bikers to diverse scenery, stays within Urho
Kekkonen National Park. An enjoyable descent, twisty forest paths in places,
and some rocky areas and roots will give even a beginner the feel of ‘real
mountain biking’. This loop allows you to improve your riding skills in a varied
and relatively easy terrain. Also suitable for a more experienced rider for
enjoyment and relaxation.

Start point / length / time required: Kiilopää, entrance gate of UK National Park /
12 km / 1.5–2.5 h
Path types: hiking trails, cross-country trails and narrow forest paths
Markings: wooden posts with blue crosses at the start, wooden posts on Ruijanpolku trail, from Sivakka on the route follows a narrow walking path, finishing off
on a hiking trail.
Special features: a route with diverse landscapes and terrain and moderate height
differences. Care should be taken to pick the right path (to the west, not south)
when leaving the reindeer herder’s hut, and also later when turning to Ruijanpolku trail towards Sivakkaoja lean-to shelter.

2. Kakslauttanen loop
This route follows a trail that makes for fast cycling and lighted ski track from
Kiilopää to Kakslauttanen via Tievatupa hut, returning along a snowmobile
track close by Kiilopääntie road. Suitable for inexperienced mountain bikers who
wish to get to know the sport before embarking on more challenging routes.

Start point / length / time required: Kiilopää Smoke Sauna / 13 km/1–2 h
Path type: narrow paths, fairly wide ski trail base/hiking trail and snowmobile
track base, mainly pine heath, no great height differences.
Markings: mainly unmarked, but the path can be followed using a map. On the way
back, you can follow wooden posts with crosses marking the snowmobile track.
Special features: a local route close by the road, several shortcuts possible. A few
short wet sections at the beginning. After crossing Kiilo-oja along some duckboards, the route continues over the hill to a path following a power line. Bridges
have been provided for crossing Kakslauttasenjoki river.

3. Kultareitti route
On this route you can familiarise yourself with the history of gold-mining on
the nature trail. To cross Hangasoja, you either have to take off your footwear
and push the bike, or try and cycle across.

Start point / length / time required: Kakslauttanen or Laanila / 13 km / 1–2 h
Path type: walking paths, off-road tracks, hiking trails, mainly pine heath, the
return journey takes bikers across Ahopää fell.
Markings: unmarked paths, so following the map will be essential! Orange markers
on Kultareitti trail, from Laanila to Kiilopää hiking trail markers can be followed.
Special features: the route crosses to the western side of Road 4; stream crossing
at Tolosjoki; the return journey to Laanila follows a path running close by Road 4.
When starting at Kiilopää, the first part of the journey follows the Kakslauttanen
route. From Laanila you can continue to Kiilopää along Ruijanpolku trail and
over Ahopää fell, or pick an easier route following the ski trail base. Apart from
Kuivakuru and Ahopää, height differences are relatively small. Several possibilities
of taking shortcuts using the road.

4. Saariselkä family cycling route
An easy route particularly suitable for families and inexperienced mountain
bikers from Saariselkä tourism centre to Urho Kekkonen National Park. This
fairly wide route with even surfaces takes bikers through variable terrain to
the flanks of the fells, a scenic valley and Rumakuru day-trip hut.

Start point / length / time required: Start point of Saariselkä routes / 14 km / 2 h
Path type: broad ski trail base with an even surface and gravel-covered hiking
trails. The terrain consists of pine heath and fells with sparse tree cover.
Markings: hiking trail signposts.
Special features: An easy-to-follow route, partly returns the same way. A few fast
descents and a short, rather steep climb.

Medium routes (blue)
5. Latvakuru loop
Climbing over Ahopää fell, following Ruijanpolku path that squiggles through
the forest and negotiating its duckboard sections offer a varied mountain
biking experience very close to Kiilopää. The route gives a good general idea
of the terrain and path types in Kiilopää area and is thus suited for a short
excursion or a ‘test route’ before embarking on longer wilderness routes. Bikers should have a good grasp of the basics of mounting biking, and if you are
inexperienced in this sport, you should try some of the easier routes before
taking on the Latvakuru loop.

Start point / length / time required: Kiilopää, Ahopää start point / 10 km / 1–2 h
Path type: hiking trails of varying standards and narrow walking paths (Ruijanpolku),
short sections on duckboards. Open fells, areas with mountain birch and pine heaths.
Markings: hiking trail markers at the beginning, wooden posts on Ruijanpolku,
and at the end you should follow the map (several optional paths). Also GPS track.
Special features: A short stony section in Ahopää. On Ruijanpolku, bikers must
cross a reindeer fence using steep steps and lift their bikes over the fence. A few
short sections on duckboards (these can be bypassed by pushing the bike). Before
Kiilopää, a few wet sections (with the option of cycling the last section from
Ruijanpolku parking area to Kiilopää on the road).

6. Rönkönkierros loop
A local route of medium challenge between Kiilopää and Laanila. Some of the
route follows a path-like snowmobile track, which is less known to hikers.

Start point / length / time required: Ahopää start point in Kiilopää, or Laanila.
When starting from Laanila, bikers should start off along the ski trail base southwards, turn right immediately after the climb and then keep to the snowmobile
track / 17 km / 1.5–2.5 h
Path type: hiking trails with variable cycling conditions, path-like snowmobile
tracks. Partly dry pine heath, wet areas at low points of the terrain.
Markings: Follow hiking trail signposts over Ahopää and then ski trail markers
along the eastern side of Pieranvaara and further to Laanila. After Laanila, the final
section has wooden posts with red crosses marking the snowmobile track.
Special features: A few wet sections around Aholampi and close to Kiilopää. To
bypass Hangasoja stream crossing, follow the ski trail. Bikers face the most strenuous uphill sections when crossing Ahopää and Laaniselkä. Several possibilities of
taking shortcuts along ski trails.

7. Rumakuru loop
While this route traversing the open fell landscapes and beautiful valleys
of the national park mainly consists of broad hiking trails where cycling is

fast and easy, the long ascents make if physically challenging. The strenuous
climb over Kiilopää ridge rewards bikers with its views and long final descent.
A relaxed spin for a fit biker.

Start point / length / time required: Kiilopää, Ahopää start point / 17 km / 1.5–2.5 h
Path type: hiking trail at the beginning (rocky in places), a short section on a path,
otherwise fairly wide and even trails with a gravel surface
Markings: hiking trail markers (thin black posts); keep an eye on the map at
junctions!
Special features: A short rocky section on the northern slope of Ahopää. Close by
Pieranvaara, a stream can be crossed either by cycling or pushing the bike. During
the peak time of autumn colours, a café is open in Luulampi. The climb from Luulampi is steep, note the section where bikes need to be pushed in your planned
time use. Also note that the weather may change rapidly in the open fell areas, so
bring additional clothing in your rucksack! No shortcuts are possible on this route.

Challenging routes (red)
8. Rautulampi hiking trail
The Rautulampi trail is the classic of hiking trails in Urho Kekkonen National
Park with its spectacular fell landscapes and major height differences. This
route travelling through wilderness areas is not suitable for inexperienced
bikers and requires careful preparation. In Rautuoja river valley, the trail
breaks up into a number of parallel minor paths and crosses small streams.

Start point / length / time required: Kiilopää, entrance gate of Urho Kekkonen
National Park / 22 km / 3–4 h
Path type: hiking trail, twisty narrow walking paths, rocky trails across the fells, the
last section follows wide cross-country tracks/hiking trails that make for fast cycling.
Markings: hiking route markers at the beginning and end (an obvious wide track).
Wooden posts with blue crosses on the section Luulampi–Rautulampi–Kiilopää.
From Luulampi reindeer fence to Rautulampi, bikers should keep to the eastern
side of the valley.
Special features: The descent to Luulampi is steep, so bring your speed under
control in time! There are no shortcuts on this route, and there is no mobile phone
signal in some areas. For this reason, you should bring repair and first aid kits in
addition to food and spare clothing. The weather may change rapidly in open fell
areas and visibility may be lost. In the section between Luulampi and Rautulampi,
the trail breaks up into several parallel narrow paths, the easiest one of which for
bikers runs along the eastern side of the stream. The route has a couple of small
stream crossings and a bridge across Rautuoja.

9. Taajoslaavunpolku trail
A long touring route with plenty of height differences and landscapes ranging
from open fells to spectacular old pine forests. The long forest path section
between Vellinsärpimä and Taajoslaavu offers enjoyable trail riding for
experienced bikers, while the old duckboards will test your balance. Bikers
can gather their strength on an easier section before the steep and strenuous
climb to Luulampi.

Start point / length / time required: Saariselkä or Kiilopää / 26 km / 3–4 h
Path type: on the fells bikers can follow a broader hiking trail, while in the forested
sections, the route goes along narrow walking paths. On Lutto River and when
arriving at Luulampi, there is a gravel-surfaced hiking trail which makes for fast cycling. The final section from Luulampi uses a winter track with no man-made base.
Markings: markers of the hiking trails and the nature trail (thin black posts),
careful reading of the map will be required at junctions!
Special features: A few wet areas and short duckboard sections in poor condition
are found close to Vellinsärpimä and in the sections of Taajoslaavu and Pessinlampi. There are no shortcuts from the most distant sections of the route, and there is
no mobile phone reception in some areas, which should be noted when preparing
for the ride. If you wish to turn this route into a circuit you can, for example,
go via Iisakkipää nature trail and Ahopää on the section between Kiilopää and
Saariselkä, following the route suggested on the map (12 km).

10. Moitakuru route
A route for fit cyclists in the northern section of Saariselkä tourism region. The
scenery of Kaunispää, Urupää and Palopää as well as the strenuous climbs
and fast descents on this route tempt experienced mountain bikers. The loop
that loosely follows the old Dominick’s route was used as one of Saariselkä
MTB Stages event trails.

Start point / length / time required: Saariselkä / 25 or 28 km / 3–4 h
Path type: paths and tracks of different standards, snowmobile track base, hiking
trails with loose stones in places.
Markings: no markers on the first section (follow the power line); the snowmobile
track from Urapää to Palopää is marked with wooden posts with crosses, and the
hiking trail is signposted from Moitakuru towards Saariselkä.
Special features: As this route requires a good level of fitness and skills in mountain biking and map reading, it is not suitable for inexperienced bikers. Includes
climbs where bikes must be pushed. To avoid the steep climb to Palopää, an
alternative route further south can be followed.

11. Kulmakuru route
Kulmakuru route, most of which is on the western side of Road 4, is one of
the classic trails of Saariselkä region. Panoramic views of the wilderness from
Hammastunturi and the magnificent Kulmakuru ravine, fording Tolosjoki
river in two places, a strenuous climb and a fast descent make this route a
challenge but also a great experience. A good level of fitness and experience
of mountain biking are required. Kulmakuru route is part of the trails used for
Saariselkä MTB Stages event.

Start point / length / time required: Saariselkä, Laanila / 25 km / 3–4 h
Path type: the route partly follows the wilderness ski trail base, while part of it
goes along wider hiking trails, snowmobile tracks or off-road tracks.
Markings: red wooden posts on the ski trail, posts with crosses on the snowmobile track. Some parts of the route have no markers!
Special features: the fording sections may be more or less demanding, or
uncrossable, depending on the water levels. When climbing up to Harripää, cycle
anti-clockwise! The western part of the route goes through wilderness areas. The
route is not suitable for inexperienced bikers. It requires a good level of equipment, and due to the river crossings, also ability to swim and spare clothing.

12. and 13. Kopsusjärvi, Suomunruoktu
The routes from Kiilopää to Kopsusjärvi or Suomunruoktu are trails suitable
for day trips not shown in full on this map. Kopsusjärventie road makes for
easy and fast cycling even for bikers with little experience of trail biking. An
easy-to-follow hiking trail leads from Kiilopää to Suomunruoktu across open
fells. On both routes, you go in and out the same way.

To find out more about these routes, contact Metsähallitus service point Kiehinen
in Saariselkä or Suomen Latu in Kiilopää.

