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Luulammella kulttuurihistorian
ja muinaismuistojen lähteillä.

Luulampia ympäröivä hiekkakangas veden äärellä on tarjonnut jo tuhansia vuosia ennen ajanlaskun alkua suotuisan asuinpaikan sen ajan ihmisille. Luulampien ympäristöstä on löydetty kivikautisia asuinpaikan jäänteitä. Kumpuileva maasto on ollut myös suotuisaa peuranpyyntialuetta.
Peurakuopat ovat parin kilometrin päässä Luulammesta. Luulammen
tuvalla on opastetaulu kertomassa näistä esihistoriallisista löydöistä sekä
tunturiluontoa esittelevä näyttely.

REITTIKUVAUS
Luulammelle suuntaava retkeilijä pääsee Kiilopäältä lähtiessään heti tunturimaastoon. Vaativuutta reitille tuovat
nousut ja laskut. Polku kulkee polveillen Kiilopään pohjoisrinnettä. Avara
tunturimaisema palkitsee kulkijan,
vaikka korkeimmalle huipulle polku
ei johdakaan. Tunturipuron vartta laskeudutaan aitaveräjälle, josta Luulammen tuvalle on matkaa enää pari sataa
metriä. Reitin kohokohta on Luulampien ympäristö, josta on löydetty kivikautisen asuinpaikan jäännöksiä.
Luulampien ympäristössä retkeilijöiden toivotaan liikkuvan vain olemassa
olevilla poluilla.

retkeilykartoissa paliskuntien välinen
raja-aita ei ole merkittynä. Merkityllä
reitillä pysyttäessä ei eksymisen vaaraa kuitenkaan ole.
Reitin voi kiertää molempiin suuntiin,
ja reittikuvaus on suunniteltu kierrettäväksi vastapäivään. Talvella merkityn
reitin etelänpuoleinen osuus toimii
hiihtolatuna. Mikäli haluaa retkelle lisäpituutta, siihen voi yhdistää helposti
muita reittejä.

Lähdettäessä Luulammelta takaisin
Kiilopäälle noustaan tunturin rinnettä
noin 2 km ja saavutaan jälleen poroaidalle. Poroaidalta matkaa Kiilopäälle
on noin 2,5, km. Kiilo-ojan latvahaaran
yli vie silta ja polun loppupään kosteikkopaikoissa on pitkokset. Joissakin

Urho Kekkosen kansallispuiston retkeilyreitit jakautuvat teemallisiin ja helppokulkuisiin
Tunturiin-lähireitteihin sekä haastavampiin Kairaan-erämaareitteihin.
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LUULAMPI
Vaikeusaste: Keskivaikea.
Pituus: 11 km
Kesto: 4–5 h
Korkeusero: 140 m
Lähtöpiste: Kiilopään lähtöportti.
Aktiviteetit: Patikointi ja luonnontarkkailu. Talvella merkityn reitin etelänpuoleinen osuus toimii hiihtoreittinä.
Palvelut: Luulammen tupa näyttelyineen, ruska- ja hiihtosesongeilla kahvila.
Pihapiirissä tulipaikkoja sekä ulkokäymälä ja liiteri.
Nähtävyydet: Jääkauden jäljet, tunturimaisema, Luulammen ympäristön
kulttuuriperintökohteista sekä tunturiluonnosta kertovat näyttelyt.
Varusteet: Ota retkelle mukaan hyvät
kengät sekä kelin mukainen vaatetus. Tunturissa tuulee useimmiten ja
puurajan yläpuolella tuuli voi olla hyvinkin navakkaa. Varusta reppuun myös
riittävästi evästä ja juotavaa.

