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Iisakkipään luontopolulla
tutkitaan pohjoista luontoa.
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Kesä tulee pian, kaikki kukkii nopeasti ja syksyyn valmistautuminen alkaa
ajoissa. Talvella luonto lepää. Iisakkipään polulla kulkija pääsee tutustumaan Lapin luontoon ja sen yhteen nopeatempoisimmista vuodenajoista. Pohjoinen luonto on kaunista, mutta karua ja vähälajista. Kesällä läpi
vuorokauden paistava aurinko tuo kasvukaudelle lisäpituutta. Ihastele
maisemaa ja tutustu pohjoisen luonnon moniin yksityiskohtiin. Iisakkipään polulla saat tietoa linnuista, kasveista, niiden elinympäristöstä vuodenaikojen vaihdellessa voimakkaasti.

REITTIKUVAUS
Iisakkipään polun voi kulkea 7 tai 3 km
mittaisena. Iisakkipään polku alkaa
Urho Kekkosen kansallispuiston portilta Saariselältä. Iisakkipään polku on
rengasmainen reitti, joka kulkee alussa
yhtä matkaa Aurorapolun kanssa. Aurorapolku on avoin kävelyreitti myös
talviaikaan. Seuraa reittimerkintöjä ja
kulje Luttojoen kaarisillan kautta metsäiseen maastoon.
Noin 600 m päästä lähtöportilta Iisakkipään polku erkanee Aurorapolusta
omaksi polukseen. Lumikengät voi
laittaa jalkaan vasta Ristikurun reunalla. Tästä risteyksestä jatkettaessa
matkaa noin 400 m, tulee valittavaksi
Iisakin tunturipolun pidempi ja lyhyempi vaihtoehto. Talvella polut voi
kulkea lumikengillä. Lyhyempi 3 km
polku kuljettaa kulkijaa metsäisessä
rinteessä kurun reunalla. Puronvarsia
mukaillen polku nousee hieman korkeammalle. Polku piipahtaa puurajan

tuntumassa, Iisakkipään tunturin alarinteessä.
Pidempi 7 km polku vie Iisakkipäälle.
Korkein kohta polulla saavutetaan Iisakkipään huipulla (noin 454 m mpy).
Sieltä matka jatkuu loivasti laskevana
polkuna kohti Pääsiäiskurua. Kurun
reunassa ollaan melkein puolivälissä
reittiä. Pääsiäiskurun reunaa myötäillen polku jatkuu ensin tasaisena, sitten loivasti viettävänä kohti metsää ja
Saariselän taajamaa. Polut voi kiertää
molempiin suuntiin.

Urho Kekkosen kansallispuiston retkeilyreitit jakautuvat teemallisiin ja helppokulkuisiin
Tunturiin-lähireitteihin sekä haastavampiin Kairaan-erämaareitteihin.
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Urho Kekkosen kansallispuisto
Urho Kekkonen álbmotmeahcci
Urho Kekkonen National Park

IISAKKIPÄÄ
Vaikeusaste: Keskivaikea.
Pituus: 3 km tai 7 km
Kesto: Kesäaikaan 3 km polulla 1–2
tuntia, 7 km polulla 2– tuntia. Talvella
lumikengillä 3 km polulla 1–3 tuntia,
7 km polulla 3–5 tuntia.
Korkeusero: 160 m
Lähtöpiste: Saariselän lähtöportti.
Aktiviteetit: Patikointi, lumikenkäily
sekä luonnontarkkailu.
Palvelut: Polulla ei ole palveluita. Polun
alkupäästä on suora yhteys Aurorapolulle, jonka varrella on taukotupa. Tuvan
toinen puoli on lukollinen ja toinen on
avoin päivätupa. Tuvan pihapiirissä on
myös nuotiopaikka, liiteri sekä
kuivakäymälä.
Nähtävyydet: Tunturiluonto ja sitä
esittelevät luontopolkutaulut sekä jylhä
Pääsiäiskuru 7 km reitillä.
Varusteet: Ota retkelle mukaan hyvät
kengät, talvella lumikengät sekä kelin
mukainen vaatetus. Tunturissa tuulee
useimmiten ja puurajan yläpuolella tuuli
voi olla hyvinkin navakkaa. Myös pieni
taukoeväs repussa juomapullon kanssa
voi puolestaan auttaa jaksamaan reitin
paremmin.

