Rovaniemen
luontopolut

LUONTOON KESKELTÄ KAUPUNKIA
Tutustu Rovaniemen luontopolkuihin

Rovaniemellä on luontopolkuja, joista löytyy
sopiva retkeilykohde niin lapsiperheille, kokeneille retkeilijöille kuin liikuntaesteisille luonnonystävillekin. Selkeän vuodenaikojen vaihtelun ja
sen mukana alati muuttuvan luonnon ansiosta
ne tarjoavat kiinnostavaa koettavaa ympäri vuoden sekä kaupunkilaisille että täällä vieraileville
matkailijoille.

Näin luet esitettä
Jokaisesta luontopolusta kerrotaan perustiedot
sijainnista pituuteen ja erityispiirteisiin. Tarkka
sijainti esitetään EUREF-FIN -koordinaatein.
Lisäksi jokaisesta polusta esitetään reittikartta,
joka antaa selkeän yleiskuvan alueen maastosta
ja palveluvarustuksesta. Polut on jaoteltu vaativuudeltaan kolmeen eri luokkaan, jotka perustuvat Suomen Ladun reittiluokitteluun.

HELPPO REITTI on pohjaltaan tasainen ja merkitty maastoon niin, että
eksymisen vaaraa ei ole.
KESKIVAATIVALLA REITILLÄ voi
olla vaikeakulkuisia paikkoja ja korkeuseroja. Reitti on selkeästi viitoitettu.
ESTEETÖN REITTI on kovapintainen
ja tasainen ja kaltevuus on pieni.
VAATIVA ESTEETÖN reitti vaatii sähköpyörätuolin tai avustajan pienten
kuoppien ja suuremman kaltevuuden vuoksi.
LÄHTÖPISTE
LINTU-/NÄKÖTORNI
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PÄIVÄTUPA

LUONTOPOLUT JA ULKOILUALUEET
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Rovaniemen alueella on yhdeksän helposti
saavutettavaa ulkoilualuetta. Jokainen ulkoilualue on mainio päiväretkikohde, jolla on omat
erityispiirteensä.
ROVANIEMEN ULKOILUALUEET
Mäntyvaara – Pohtimolampi
Korkalovaara
Koivusaari
Pöyliövaara
Ounasvaara
Napapiirin retkeilyalue
Kivalot
Kaihuanvaara
Auttiköngäs

ROVANIEMEN LUONTOPOLUT
1 Auttikönkään luontopolku
2 Kaihuanvaaran luontopolku
3 Kielosaaren kasvi- ja sienipolku
4 Kivalonaavan niittykulttuuripolku
5 Koivusaaren luontopolku
6 Korkalovaaran luontopolku
7 Könkäänsaaren esteetön luontopolku
8 Ounasvaaran luontopolku
9 Pöyliövaaran lähdepolku
10 Siperian puulajipolku
11 Suoluontopolku
12 Vaattunkivaaran luontopolku

1		 Auttikönkään luontopolku
KESKIVAATIVA

SIJAINTI: AUTTIKÖNGÄS,
P 7352053 I 509050
PITUUS: 3,24 KM
VAATIVUUS: KESKIVAATIVA
ERITYISPIIRTEET: IKIMETSÄÄ,
RIIPPUSILTA, KÖNKÄÄNVAARA

Auttikönkään luontopolku sijaitsee noin 70 kilometriä Rovaniemen
keskustasta Posion suuntaan Auttikönkään ulkoilualueella. Reitti
kulkee Auttijoen molemmin puolin vaihtelevassa ja suhteellisen
vaativassa maastossa. Helpotukseksi rinteisiin on rakennettu rappuset ja levähdyspaikkoja. Alueen korkeimman kohdan, Könkäänvaaran laelle kiipeäminen palkitaan, sillä huipulla on näkötorni,
josta avautuu upeat maisemat.
Kuivalla säällä polulla selviää ilman kumisaappaita. Auttijoki ylitetään riippusiltaa pitkin. Luontopolun varrella on kaksi laavua,
joiden yhteydessä on tulentekopaikat. Laavujen läheisyydessä
kuivakäymälät ja liiterit. Pysäköintialueen lähellä on Auttikönkään
uittopirtti, joka on päivätupa.
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2		 Kaihuanvaaran
			luontopolku
KESKIVAATIVA
Kaihuanvaaran luontopolku sijaitsee noin 52,4 kilometriä Rovaniemen keskustasta Posion suuntaan. Luontopolku sijaitsee Kaihuanvaaran ulkoilualueella. Luontopolulla kuljetaan monenlaisissa
rinnemetsissä ja ylitetään pieniä puroja pitkospuita pitkin. Matka
kulkee mm. suojellun lehdon ja kauniiden rinnekoivikoiden läpi.
Luontopolun opastaulut kertovat alueen luonnosta ja siitä, miten
luonnosta saa terveyttä ja hyvää mieltä. Polun varrella myös Sirenin päivätupa, tulentekopaikka ja liiteri-kuivakäymälä. Ei yhteyksiä
julkisilla liikennevälineillä. Ei talvikunnossapitoa.
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SIJAINTI: KAIHUANVAARA,
P 7363828 I 493822
PITUUS: 3,74 KM
VAATIVUUS: KESKIVAATIVA
ERITYISPIIRTEET: MONIMUOTOINEN LUONTO, MIELENKIINTOISET
OPASTEET

3		 Kielosaaren kasvi- ja
			sienipolku
HELPPO

SIJAINTI: NAPAPIIRIN RETKEILYALUE, P 7386089 I 461063
PITUUS: 0,24 KM
VAATIVUUS: HELPPO
ERITYISPIIRTEET: KAUTTAALTAAN
PITKOSTETTU, REHEVÄ KASVILLISUUS JA RUNSAS SIENISTÖ

Kielosaaren kasvi- ja sienipolku sijaitsee Vikajärvellä, noin 20,8
kilometriä Rovaniemen keskustasta Sodankylään päin. Polku
kuuluu Napapiirin retkeilyalueeseen. Kasvi- ja sienipolku on Könkäänsaarten Kielosaaren pieni luontopolku, joka esittelee saarten
rehevää kasvillisuutta ja rikasta sienilajistoa. Reitti on kauttaaltaan
pitkostettu.
Reitti soveltuu patikoinnin lisäksi talvella lumikenkäilyyn. Kasvi- ja
sienipolun palvelut tukeutuvat Könkäänsaaren ja Karhukummun
hyvin varusteltuihin taukopaikkoihin. Könkäänsaaresta löytyy levähdyspenkkejä, laavu, tulipaikka, liiteri ja esteettömät kuivakäymälät.
Karhukummulla on laavu, tulipaikka, liiteri ja kuivakäymälä. Vaattunkikönkään pysäköintialueella on kuivakäymälät.
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4		 Kivalonaavan
			niittykulttuuripolku
HELPPO
Kivalonaavan niittykulttuuripolku sijaitsee Vikajärvellä noin 23,2
kilometriä Rovaniemen keskustasta Sodankylään. Niittykulttuuripolku kuuluu Napapiirin retkeilyalueeseen.
Kivalonaavan niittykulttuuripolku esittelee perinteistä heinänkorjuuta suoniityillä. Niittykulttuuriin voit tutustua luontopolulla,
joka erkanee Könkäiden polulta läheltä Vaattunkilampea. Vaattunkilammen laavun laituriin pääsee myös veneellä Raudanjokea
pitkin. Polulla on runsaasti opasteita.
Taukopaikkoja löytyy Könkäiden polun varrelta ja Vaattunkilammelta, jossa on laavu, tulipaikka, liiteri ja kuivakäymälä. Niittykulttuuripolun päässä on Niittypirtti, joka on takalla varustettu päivätupa.
Tuvan pihapiirissä on tulipaikka, liiteri ja kuivakäymälät.
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SIJAINTI: NAPAPIIRIN RETKEILYALUE, P 7386129 I 463828
PITUUS: 1,08 KM
VAATIVUUS: HELPPO
ERITYISPIIRTEET: MIELENKIINTOISET OPASTEET, HYVÄ PALVELUVARUSTUS

5		 Koivusaaren luontopolku
HELPPO
Koivusaaren luontopolku sijaitsee noin 2,3 kilometriä Rovaniemen keskustasta Sodankylään päin, Ounasjoen suistosaaressa.
Luontopolku kuuluu Rovaniemen keskustan alueen reitistöihin.
SIJAINTI: KOIVUSAARI,
P 7377962 I 444245
PITUUS: 2,11 KM
VAATIVUUS: HELPPO
ERITYISPIIRTEET: KESÄLLÄ LAMPAITA

Luontopolun varressa on kohdeopastein kerrottu Koivusaaren
historiasta, kasvistosta sekä eläimistöstä ja pitkospuiden päässä on kelluva lintutorni. Koivusaarta käytettiin laitumena aina
1960-luvulle asti. Maatalouden vähenemisen myötä rantaniityt
ovat käyneet harvinaisiksi, kuten myös niillä viihtyvät kasvi- ja eläinlajit. Nykyisin saarella laiduntaa kesäisin lampaita ja alue on monien
harvinaisten pesivien ja muuttolintujen suosiossa.
Luontopolun varrella on levähdyspenkkejä retkeilijöille. Läheisen
Ounaspaviljongin uimarannan vieressä on hirsirakenteinen laavu.
Laavulla on tulipaikka ja lähistöllä puuliiteri. Alueelta löytyy WC,
veneenlaskupaikka ja venesatama.
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6		 Korkalovaaran luontopolku
HELPPO
Korkalovaaran luontopolku sijaitsee noin 3,6 kilometriä Rovaniemen keskustasta länteen. Korkalovaaran luontopolku mutkittelee
Korkalovaaran ja Vennivaaran asuma-alueiden välisessä virkistys- ja metsätalouskäytössä olevassa kangasmetsässä. Ympäristö
on kuivaa kangasmetsää, selkeitä korpialueita sekä erityyppisiä
soita ja soistuvaa metsää. Luontopolulla on useita aloituspaikkoja.
Polun varrella on suuria hiekkapohjaisia ja hyvin virtaavia lähteitä,
joista suurin on nimetty Keisarin lähteeksi. Lähteissä ja niiden
lähistöllä voi tavata muun muassa harvinaisia kasveja.
Reitin varrella on kaksi vastakkain rakennettua laavua ja tulipaikka.
Lähistöllä on puuliiteri. Alueella ei ole kuivakäymälää. Kahdesta
lähteestä saa tarvittaessa juomavettä matkan varrella.
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SIJAINTI: KORKALOVAARA,
P 7378308 I 440075
PITUUS: 3,35 KM
VAATIVUUS: HELPPO
ERITYISPIIRTEET: SUURIA LÄHTEITÄ, JOISSA MM. HARVINAISIA
KASVEJA

7		Könkäänsaaren esteetön
			luontopolku
VAATIVA ESTEE TÖN

SIJAINTI: NAPAPIIRIN RETKEILYALUE, P 7386322 I 460925
PITUUS: 0,98 KM
VAATIVUUS: VAATIVA ESTEETÖN
ERITYISPIIRTEET: TÄYSIN ESTEETÖN REITTI JA PALVELUVARUSTUS

Könkäänsaaren esteetön luontopolku sijaitsee Vikajärvellä, noin
20,8 kilometriä Rovaniemen keskustasta Sodankylään päin. Luontopolku kuuluu Napapiirin retkeilyalueeseen. Könkäänsaaren
esteetön luontopolku on Könkäänsaaren ja Raudanjokivarren
luontoa esittelevä pieni luontopolku, joka soveltuu erityisesti lapsiperheille ja liikuntaesteisille. Opasteet kertovat tarinoita alueesta
ja sen luonnosta. Runsaspuustoisten saarten rehevyys ja eliölajiston runsaus ovat varsinkin kesäaikaan alueella retkeilevälle hieno
elämys.
Könkäänsaaren taukopaikan suunnittelussa on otettu huomioon
liikuntaesteiset. Vaattunkikönkään pysäköintialueella ja Könkäänsaaren laavulla on esteettömät kuivakäymälät. Könkäänsaaren laavulta on esteetön pitkosreitti laiturille jokivarteen. Könkäänsaaren
luontopolun varrella on levähdyspenkkejä.
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8		 Ounasvaaran luontopolku
KESKIVAATIVA
Ounasvaaran luontopolku sijaitsee noin 2,9 kilometriä Rovaniemen keskustasta itään. Ounasvaaran luontopolku kiertää vaaran
eteläreunaa itää kohden laavulle. Alkumatkasta maasto on lehtomaista ja polku kulkee soisen alueen kautta. Laavun jälkeen polku
nousee avokallioiden yli vaaran pohjoispuolelle kuivia kankaita
pitkin. Pohjoisimmassa reunassa on näköalapaikka, josta upeat näköalat mm. Kemijoelle. Luontopolku jatkuu muinaisjärven
rantaa mukaillen. Edellisen jääkauden jäljet ovat selvästi nähtävissä polun varren kallioiden uurteissa ja muinaisrantakivikoissa.
Ounasvaaran talvikävelyreitti kulkee osan matkaa samaa reittiä
kuin luontopolku.
Luontopolun varrella on hirsirakenteinen laavu suurten avokallioiden alapuolella. Laavulla on tulipaikka ja puuliiteri. Laavun
läheisyydessä on kirkas pulppuava lähde noin 100 m laavulta
alas vasemmalle.
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SIJAINTI: OUNASVAARA,
P 7375867 I 445851
PITUUS: 4,85 KM
VAATIVUUS: KESKIVAATIVA
ERITYISPIIRTEET: HELPOSTI SAAVUTETTAVA, JÄÄKAUDEN JÄLKIÄ

9		 Pöyliövaaran lähdepolku
KESKIVAATIVA

SIJAINTI: PÖYLIÖVAARA,
P 7373175 I 443859
PITUUS: 1,90 KM
VAATIVUUS: KESKIVAATIVA
ERITYISPIIRTEET: SUOSITTU MARJASTUSALUE

Pöyliövaaran lähdepolku sijaitsee Rovaniemen ja Kemijoen eteläpuolella, noin 3,1 kilometriä Rovaniemen keskustasta etelään.
Alueelle on tyypillistä mäntyvoittoinen kangasmetsä, jota on koko
reitin varrella. Reitillä on myös soinen alue, jossa polku on pitkostettu. Reitin polut ovat kivisiä, joten sateella on syytä varoa
liukkautta.
Reitin varrella on hirsirakenteinen Lähteen laavu vaaran laidassa
kuivalla kankaalla. Laavulla on tulipaikka ja lähettyvillä puuliiteri.
Lähdepolku lähtee pysäköintialueen reunasta. Reitillä voi kulkea
sulan maan aikaan toukokuusta lokakuuhun. Paikallisliikenteen
bussilla pääsee pysäköintialueen kohdalle useita kertoja päivässä.
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10		 Siperian puulajipolku
HELPPO
Siperian puulajipolku sijaitsee noin 45,6 kilometriä Rovaniemen
keskustasta Posion suuntaan Kemijoen ja Vanttauskosken eteläpuolella. Puulajipolku kuuluu Kivaloiden ulkoilualueeseen. Harvinainen puulajipolku on Siperian komeasta lehtikuusikosta alkava
reitti. Puulajipolku johdattaa tutustumaan yli kahteenkymmeneen
pohjoisen havumetsävyöhykkeen puulajiin. Opasteet ovat suomeksi ja englanniksi.
Kivaloiden alueella metsäntutkimus on selvästi nähtävillä. Metsäntutkimuslaitos on tehnyt alueella tutkimustoimintaa vuosikymmenten ajan ja monet tutkimukset jatkuvat yhä. Pysäköintialueen
lähettyvillä on Siperian päivätupa. Tuvassa on kamina ja tuvan
pihapiirissä tulentekopaikka ja kuivakäymälä. Tuvan lähellä on
lähde.
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SIJAINTI: KIVALOT,
P 7358276 I 484908
PITUUS: 1,89 KM
VAATIVUUS: HELPPO
ERITYISPIIRTEET: MONIA EI
LUONTAISESTI SUOMESSA KASVAVIA LAJEJA

11 		 Suoluontopolku
HELPPO

SIJAINTI: NAPAPIIRIN RETKEILYALUE, P 7385864 I 461234
PITUUS: 5,69 KM
VAATIVUUS: HELPPO
ERITYISPIIRTEET: MONIA SUOTYYPPEJÄ, VAIHTELEVAT KASVIJA ELÄINLAJISTOT

Suoluontopolku sijaitsee Vikajärvellä, noin 20,8 kilometriä Rovaniemen keskustasta Sodankylään päin. Suoluontopolku kuuluu
Napapiirin retkeilyalueeseen. Pääosin pitkostettu polku kulkee
halki nevojen, rämeiden ja korpien sekä välillä metsäsaarekkeita
pitkin. Suopolku esittelee eri suotyyppejä ja niiden peräpohjalaista
kasvi- ja eläinlajistoa. Keväällä lumien sulaessa Säynäjäoja tulvii
reitille, jolloin sitä ei pääse kiertämään ympäri.
Reitti soveltuu patikoinnin lisäksi talvella maastohiihtoon. Polun
lähtöpisteessä on Karhukummun laavu, tulipaikka, liiteri ja kuivakäymälä. Polun puolivälissä voi levähtää Säynäjäojan laavulla.
Reitin varrella on myös lintutorni.
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12		 Vaattunkivaaran
					luontopolku
KESKIVAATIVA
Vaattunkivaaran luontopolku sijaitsee Vikajärvellä, noin 24,7 kilometriä Rovaniemen keskustasta Sodankylään päin. Luontopolku
kuuluu Napapiirin retkeilyalueeseen. Vaattunkivaaran luontopolku
alkaa Vikakönkäältä. Polun teemoja ovat peräpohjalainen luonto ja
sen eliölajisto. Varsinkin kanalinnut ovat hyvin edustettuina tämän
polun kohdeopasteissa. Reitti käy Vaattunkivaaran kallioisessa lakimännikössä, jonka vanhimmat puut ovat yli 450-vuotiaita. Vaaran
laella on näkötorni, josta avautuu hienoja näköaloja.
Tunnelmalliseen männikköön rakennettu Kaltion laavu on noin
kilometrin päässä Vikakönkäältä. Lisäksi on liiteri ja kuivakäymälä.
Laavun lähimaastossa on myös lähde. Vaattunkivaaran rinteessä
polun varrella on levähdyspaikkoja.
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SIJAINTI: NAPAPIIRIN RETKEILYALUE, P 7389173 I 463843
PITUUS: 3,41 KM
VAATIVUUS: KESKIVAATIVA
ERITYISPIIRTEET: VANHAA
METSÄÄ, HIENOT NÄKÖALAT

Kaikki Rovaniemen alueen reitit ja retkeilykohteet tarkkoine
ajo-ohjeineen ja kuvauksineen löydät internet- ja mobiilipalvelu
Etiäisestä. Etiäinen johdattaa sinut olennaisen tiedon lähteelle,
ohjaa oikeaan suuntaan maastossa liikuttaessa ja antaa
mahdollisuuden sekä seurata kaltaistensa jälkiä että jättää
oman jälkensä seurattavaksi.
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