
RUMAKURU 
Näe maailman kaunein Rumakuru!

Rumakurun polulla retkeilijä pääsee ihastelemaan maailman kauneinta 
Rumakurua! Tunturimaastossa kulkevan polun huipentuma on jyrkkäsei-
näinen kuru, jonka viimeisen jääkauden sulamisvedet ovat muovanneet. 
Kuru on yksi Saariselän alueen luonnonnähtävyyksiä, joka on ehdotto-
masti nähtävä alueella vieraillessaan. Talviaikaan itse kurussa voi olla lu-
mivyöryvaara ja kesällä vaarana voivat olla vyöryvät kivet. Kurua onkin 
hyvä ihastella turvallisen välimatkan päästä. 

Urho Kekkosen kansallispuiston retkeilyreitit jakautuvat teemallisiin ja helppokulkuisiin 
Tunturiin-lähireitteihin sekä haastavampiin Kairaan-erämaareitteihin.

REITTIKUVAUS 

Saariselän lähtöportilta kuljetaan noin 
puoli kilometriä, jonka jälkeen polku 
jatkuu noin 4 km ajan Iisakkipään lou-
naisrinteellä. Pääsiäiskurun reunalta 
polku erkanee Iisakkipään luontopo-
lusta Vahtamapään länsirinnettä jat-
kuen neljän polun/ladun risteykseen. 
Siitä matkaa Rumakurun päivätuvalle 
on noin 1 km.  

Kesällä paluumatka kulkee alussa 
0,5 km verran samaa polkua kuin tul-
taessa. Sen jälkeen reitti nousee Vävy-
pään huipulle. Huipulta polku laskeu-
tuu Piispanojan tulistelutuvalle, josta 
matkaa Saariselän lähtöportille on vie-
lä 4 km.

Talviaikaan paluumatka kulkee 1 km 
verran samaa latua kuin tultaessa. Nel-
jän ladun risteyksestä käännytään ete-
län suuntaan menevälle ladulle. Latu 
kulkee Vävypään rinteellä reilut 3 km 
ja johdattaa kulkijan Piispanojan tu-

listelukodalle. Siitä matkaa Saariselän 
lähtöportille on vielä 4 km.

Rumakurun polun voi kiertää molem-
piin suuntiin. Mikäli haluaa retkelle 
lisäpituutta, voi siihen yhdistää muita 
reittejä. 

RUMAKURU
Vaikeusaste: Keskivaikea.
Pituus: Kesällä 14 km ja talvella 12,5 km
Kesto: 3–6 tuntia
Korkeusero: 110 m
Lähtöpiste: Saariselän lähtöportti. 
Aktiviteetit: Luonnontarkkailu, kesällä 
patikointi ja talvella hiihto. 
Palvelut: Rumakurun uusi päivätupa 
sekä pihapiirissä tulipaikat, ulkokäymälä 
ja liiteri.
Nähtävyydet: Rumakuru, jonka viimei-
nen jääkausi on muotoillut jyrkkäseinäi-
seksi, jylhäksi kuruksi. 
Varusteet: Ota retkelle mukaan hyvät 
kengät sekä kelin mukainen vaate-
tus. Tunturissa tuulee useimmiten ja 
puurajan yläpuolella tuuli voi olla hy-
vinkin navakkaa. Myös pieni taukoeväs 
repussa juomapullon kanssa voi puoles-
taan auttaa jaksamaan reitin paremmin.
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