
For mountain biking,  
we have something even 
better than mountains  
— our open fells. 

Avotunturipyöräily on 
Saariselän ihme, jota varten 
tänne tullaan kauempaakin.

You’re welcome  
to fall in love with  
our open fells

Tervetuloa  
rakastumaan  
avotuntureihimme

To make the biking experience a fun flow for 
you, we have designed nine circular routes 
that are all connected to a main trail that 
runs from Kakslauttanen and Kiilopää to 
Saariselkä village and all the way to Moita-
kuru in north. The main trail makes the cir-
cular routes accessible from different parts 
of the area and it’s marked with a mountain 
biker symbol. Routes 1-7 are marked with 
the symbol plus specific route numbers that 
make it easy to stay on a chosen route. No. 
8 and 9 are not marked for bikers and some 
sections are not marked at all. Route no. 
9, Kulmakuru Trail, is a wilderness trail and 

only recommended for experienced moun-
tain bikers with navigation skills. Download-
able GPS route guides are available for all 
the routes at openfellbiking.com

Please read carefully the following 
information before going on trails and be 
prepared to fall in love with Open Fell Biking 
in Saariselkä! 

OFB -kesäkartan avulla haluamme tarjota 
pyöräilijöille helposti löydettäviä reittejä 
Saariselän laajasta polku- ja reittiverkos-   
tosta. Olemme valinneet tähän 9 ympyrä-
reittiä, sekä ympyräreitit yhteen kokoavan 
runkoreitin. Runkoreittiä hyödyntäen sinun 
on kätevä saavuttaa haluamasi ympyräreitti 
mistäpäin Saariselkää vain. Runkoreitti on 
merkitty maastoon maastopyöräilijä symbo-
lilla. Reitti yhdistää alueet Kakslauttasesta 
Kiilopäälle, Saariselän kylälle ja aina Moita-
kuruun saakka. Ympyräreitit 1-7 on merkitty 
maastopyöräilijä symbolilla sekä reitin 
numerolla, joka näkyy myös kartassa.
Suunnistaminen reiteillä on pyritty 
tekemään sinulle mahdollisimman vaivat-
tomaksi, jotta voit keskittyä olennaiseen eli 

maastopyöräilystä nauttimiseen. No. 8 ja 9 
ei ole merkitty maastoon pyöräilijä merkein 
ja osittain niistä puuttuu reittimerkinnät 
kokonaan. Reitti no. 9 eli Kulmakurun 
kierros, on luonteeltaan luonnontilainen 
erämaareitti, jota suositellaan ainoastaan 
erittäin kokeneille ja suunnistustaitoisille 
maastopyöräilijöille. Kaikkien reittien 
GPS-jäljet ja reittikuvaukset on ladattavissa 
openfellbiking.com sivulta.

Ennen retkelle lähtöä on hyvä tutustua alla 
oleviin ohjeisiin huolellisesti.

Where can I ride?

We have a wide network of trails for various 
skill levels. For beginners, we recommend the 
circular routes that are described easy and 
moderate. For mountain biking enthusiasts, 
there are endless opportunities to find new 
trail combinations.  

Please keep in mind that within Urho Kek-
konen National Park you are only permitted 
to ride on marked routes. You can find the 
routes on this map. 

There are a couple of important exceptions: 
1) The trail leading to Kiilopää summit is 
forbidden for bikes! 

2) Kopsusjärvi off-road track and the trail 
leading from Niilanpää to Suomunruoktu are 
permitted for bikes even though they are not 
marked with signposts in the terrain. It’s also 
allowed to ride to Anterinmukka day hut by the 
trail starting from the hanging bridge in Lutto. 

Outside the National Park biking is permitted 
under Everyman’s Rights on all routes, trails 
and paths except the trails that go directly into 
people’s yards. To protect nature, you should 
only stay on clearly distinguishable paths.

What to wear and  
pack for the trail? 

Comfortable sporting clothes are suitable 
for mountain biking. Check out the weather 
forecast before the ride and be prepared for 
fast weather changes. In Lapland sudden 
changes from sunshine to windy, wet storm 
and quick drop of air temperature with hail are 
possible and it’s good to be prepared with rain 
and windproof clothing when going on a trip.  
Biking gloves are also handy and a helmet is 
highly recommended. If something is missing, 
you can buy all the clothing you need for biking 
in Saariselkä. Beware: Chains may release oil 
to your pants and shoes.  

Pack a warm shirt or a jacket for the breaks 
along the way and a map with you. For the bike 
you should have a spare inner tube, a pump 
and a tool for quick adjustments along the 
route. Warm tea in a thermos, a water bottle 
and snacks is a good idea. And so is taking 
breaks in local cafés, because outdoor life 
consumes a lot of energy and local cafés are 
happy and well prepared to serve the biking 
customers.

Etiquette  
 
Please take into account other people on 
your route. A cyclist is always ready to yield to 
hikers and walkers because cyclists are faster. 
 
Control your speed, especially when you’re 
passing someone, but also on long downhills. 
Since there can be unexpected loose rocks, 
fallen branches, erosion marks, wet areas etc.. 

Before you pass people, let them know that 
you’re coming by a friendly greeting.  

A proper riding style doesn’t wear the soil or 
harm the trails. Always stay on trails and don’t 
go searching for easier terrain on the sides 
of a trail.  

Locking wheels when breaking should be 
avoided.  

Leave no trash behind you.  

Enjoy clean nature and remember your 
responsibilities.

Reindeer rule: If you meet reindeer, make 
sure you go by calmly and don’t disturb them 
in their habitat. Don’t try to make contact.

Bring your phone!  

Emergency number is 112. 
 
Charge your phone to the max just before the 
ride and protect your phone from getting wet. 
 
Reception may be bad or non-existent, but 
generally it’s better on the top of the fells than 
in the valleys and couloirs. 

If you aim deep into the wilderness, please 
leave a route plan to a friend or in the rental 
company.

Share it!

To inspire other bikers, feel 
free to use both  
#openfellbiking and the 
hashtags of the routes.

Missä voin pyöräillä?

Saariselältä löytyy laaja verkosto 
erilaisia ja eritasoisia reittejä. Aloittelijoille 
suosittelemme ympyräreittejä, jotka ovat 
luokitukseltaan helppoja ja keskivaativia. 
Kokeneemmille maastopyöräilijöille alueelta 
löytyy lähes loputtomat mahdollisuudet 
uusien polkuyhdistelmien löytämiseen. 

Urho Kekkosen kansallispuiston alueella 
pyöräily on sallittu ainoastaan merkityillä 
reiteillä eli kartassa puiston alueella 
näkyvillä reiteillä, lukuun ottamatta paria 
poikkeusta: 

1) Kiilopään huipulle vievällä polulla pyöräily 
on kielletty.  

2) Lisäksi pyöräily on erikseen sallittu 
Kopsusjärven maastouralla ja Niilanpäältä 
Suomunruoktulle menevällä uralla vaikkei 
niitä ole merkitty maastoon. Reiteiltä ei saa
poiketa! Anterinmukan autiotuvalle saa 
myös pyöräillä uraa pitkin Luton riippusil-
lalta. 

Kansallispuiston ulkopuolisilla alueilla 
pyöräily on sallittu jokamiehenoikeudella 
kaikilla reiteillä, urilla ja poluilla lukuun otta-
matta suoraan piha-alueille vieviä uria.

Kuinka pukeudun ja mitä 
ottaa mukaan?

Pukeudu sään mukaan riittävän lämpimästi. 
Tarkista sääennuste ennen retkelle lähtöä ja 
ole valmistautunut nopeisiin ja yllättäviinkin 
sään muutoksiin tunturialueilla ja erämaissa 
liikkuessasi. Ei ole tavatonta, että sää 
yhtäkkiä muuttuu aurinkoisesta tuuliseksi 
ja sateiseksi. Lisäksi nopea lämpötilan 
viileneminen ja satunnaiset raekuurot ovat 
osa Lapin kesän sääilmiöitä. Siksi onkin hyvä 
pakata mukaan tuulelta ja sateelta suojaava 
vaatekerta. Pyöräilyhanskat ovat myös hyvä 
pitää matkassa ja pyöräilykypärä ehdoton. 
Mikäli sinulla ei ole kaikkia tarvittavia varus-
teita löydät ne hyvin Saariselän liikkeistä. 

Ota lisäksi mukaan kartta, juomapullo, 
evästä sekä pyörää varten yksi sisäkumi, 
rengasraudat, pumppu ja pyörätyökalu 
pienten säätö- ja korjaustarpeiden varalle. 
Myös ensiaputarvikkeet on hyvä olla 
matkassa. 

Lisäksi pysähtyminen paikallisissa kahvilois-
sa ja ravintoloissa on suositeltavaa. Ulkoilu 
kuluttaa runsaasti energiaa ja paikalliset 
yritykset palvelevat mielellään pyöräileviä 
asiakkaita

Etiketti 

Ota huomioon muut reiteillä kulkijat. 
Pyöräilijä nopeampana on valmis 
väistämään muita reiteillä liikkujia, kuten 
kävelijöitä ja vaeltajia.

Huomioi oikea tilannenopeus etenkin 
kohtaamisissa, mutta myös pitkissä 
alamäissä.

Ennen kohtaamisia ilmoita tulostasi huik-
kaamalla ystävällisesti.

Oikea ajotapa ei kuluta maastoa tai vahin-
goita polkua. Pysy aina polulla äläkä hae 
helpompaa ajoalustaa kiertämällä.

Vältä lukkojarrutuksia.

Älä jätä roskia luontoon, vaan tuo ne pois 
matkassasi.

Nauti puhtaassa luonnossa liikkumisesta, 
sekä muista myös velvollisuutesi.

Jos kohtaat reitillä poroja, ohita ne rauhal-
lisesti ja huolehdi ettet häiritse niitä niiden 
omassa elinympäristössään. 

Puhelimet mukaan!

Hätänumero on 112.  

Hätätilanteessa 112 Suomi –mobiilisovel-
luksen avulla sinut voidaan paikantaa 
nopeammin. 

Lataa puhelimen akku täyteen ennen 
retkeä ja huolehdi, ettei puhelin pääse 
kastumaan. 

Osa reiteistä on puhelimen katvealueella. 
Puhelimen kuuluvuus on parempi korkeilla 
paikoilla kuin laaksoissa ja kuruissa. 

Jätä pidemmistä reiteistä suunnitelma 
vuokraamoon tai ystävälle.

Jaa kokemuksesi! 

Kerro reiteistäsi myös 
muille pyöräilijöille reittien 
omilla aihetunnisteilla sekä 
#openfellbiking.

KIILOPÄÄ

openfellbiking.com
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Summer Trail Map

Open Fell Biking in Saariselkä is a one-of-a-
kind experience. These big hills used to be 
mountains before the ice age grinded them 
round and perfect for mountain biking. Here 
you can ride all the way to the top and admire 
the infinite chain of fells rolling on the horizon.

Open Fell Biking eli avotunturipyöräily on Saariselän 
ihme. Avotuntureita voi nimittäin huiputtaa polku-
pyörällä. Saariselällä se onnistuu polkaisemalla 
suoraan majoituskohteestasi tunturiin ja maisemat 
huipulla tekevät sinuun lähtemättömän vaikutuksen.

Saariselän Keskusvaraamo
Honkapolku 2, 99830 
Saariselkä  
+358 16 5540500
saariselka.com 
   

Holiday Club Saariselkä
Saariseläntie 7, 99830 
Saariselkä
+358 300 870969
holidayclubresorts.com
    

Inari-Saariselkä  
Keskusvuokraamo 
Kuukkeli
Kelotie 2, 99830 Saariselkä
+358 600 302700
bikes.saariselka.info
 v    

Suomen Latu Kiilopää 
Fell Centre Kiilopää
Kiilopääntie 620, 99830 
Saariselkä
+358 16 6700700
kiilopaa.fi
   

Roll Outdoors  
   

Santa’s Hotel Tunturi
Lutontie 16, 99830 
Saariselkä
+358 400 102 191
santashotels.fi
  

Saariselkä Ski & Sport 
Resort Ltd
Kullanhuuhtojantie, 99830 
Saariselkä
+358 16 668882
skisaariselka.fi
   

Wilderness Hotel Muotka
Muotkantie 204, 99830 
Sodankylä
+358 50 4307600
nellim.fi
   

Lapland Hotels Riekonlinna
Saariseläntie 13, 99830 
Saariselkä
+358 16 5594455
laplandhotels.com
  

Lapland Safaris Saariselkä
Saariseläntie 13, 99830 
Saariselkä
+358 16 3311280
fellsandoutdoors.com
laplandsafaris.com
  

Lapin Luontolomat
99830, Lutontie 3, 99830 
Saariselkä
+358 16 668706
lapinluontolomat.fi
   

Inari-Saariselkä Tourism
Lutontie 16  
99830 Saariselkä
+358 40 168 7838
inarisaariselka.fi
    

Urho Kekkosen  
kansallispuiston  
palvelupiste Kiehinen
Lutontie 16  
99830 Saariselkä
+358 206 39 7200
luontoon.fi/urhokekkosen 
kansallispuisto


Open Fell  Biking Partners  bike rental vuokrapyörät
  bike service huolto
  bike wash pesupaikka 
  guided tours opastus 
 accomondation majoitus 
 restaurant ravintola 
 spa kylpylä
 shop kauppa
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openfellbiking.com
Helppo / Easy

Keskivaativa / Moderate

Vaativa / Difficult

Erittäin vaativa / Severe

Suositeltu merkitsemätön reitti
Recommended unmarked trail

Helppo / Easy

Keskivaativa / Moderate

Vaativa / Difficult

Erittäin vaativa / Hard

Pyöräilyreitti
Biking trail

Saariselkä
Open Fell Biking
Summer trails
Kaunispää OFB 6 km  
30 mins - 1 h Helppo – Keskivaativa
 
Kiertosuuntasuositus myötä- tai vastapäivään. 
Soveltuu hyvin gravel-pyörille.
 
Kaunispään reitiltä on hyvä aloittaa tutustuminen 
Saariselän maisemiin ja maastoihin. Reitti on tekni-
sesti pääosin helppo, mutta korkeusero (yli 150 m) 
ja jyrkät pyörätieosuudet saavat hien pintaan ko-
keneellekin pyöräilijälle. Sähköavusteisella pyörällä 
hien määrää voi toki säätää. Nousu palkitaan, sillä 
Kaunispään huipulta avautuvat huikeat näkymät 
jokaiseen ilmansuuntaan.

Kaunispää OFB 6 km 
30 mins - 1 h Easy –Moderate
 
Recommended direction both ways. Perfect  
for gravel bikes.
 
Kaunispää OFB is a good start for getting familiar 
with Open Fell sceneries and terrain in Saariselkä. 
Technically the route is quite easy, but the eleva-
tion (over 150 m) and steep sections on the cycle 
path make even the experienced bikers to sweat. 
With an electric bike you can adjust how much 
you wish to sweat. The price awaits at the top with 
stunning views to all directions.

Moitakuru 27 / 13 km 
2 - 4 h Helppo – Keskivaativa
 
Kiertosuuntasuositus myötäpäivään. Reittiosuus 
Moitakurulta Luttotuvan kautta Saariselälle soveltuu 
hyvin gravel-pyörille. 

Moitakurun reitti on hyvä valinta aloittelevalle 
maastopyöräilijälle, sähköllä tai ilman. Reitin 
varrella on kolme tulistelupaikkaa. Reitti käy aluksi 
Kaunispään huipulla, laskee huikeaa reittiä alas 
Palo-ojalle, nousee lähes Palopään huipulle ja mut-
kittelee Moitakurun päivätuvalta Luttotuvan kautta 
Luttojoen vartta takaisin Saariselälle. Palo-ojalta 
voi lyhentää matkan noin puoleen.

Moitakuru 27 / 13 km  
2 - 4 h Easy – Moderate
 
Recommended direction: Clockwise. The section 
Moitakuru – Luttotupa – Saariselkä is very nice for 
gravel bikes. 

Moitakuru trail is good choise for beginner 
mountain bikers, with or without an e-bike. There 
are three places for breaks with fire making 
possibilities along the way. First you climb to the 
top of Kaunispää, then a sweet long downhill to 
Palo-oja, climb again towards Palopää, winding by 
Moitakuru and Luttotupa day huts and then follow-
ing Luttojoki river back to Saariselkä. Turning right 
at Palo-oja you can shorten the trail to half.

Isaakkipää panoraama 11 /13 km 
1,5 - 2 h Helppo – Keskivaativa
 
Kiertosuuntasuositus myötäpäivään. Osuus 
Saariselkä - Laanila - Prospektorin kaivos - 
Hirvaskurun risteys vastapäivään on gravel-pyörille 
helppo.

Prospektorin kierros on vaikeustasoltaan helppo 
– keskivaativa. Alun nousu Aurorakurun kautta 
Iisakkipään ja Vahtamapään kylkeen on paikoin 
vaativa, mutta maisemat palkitsevat! Vahtamapään 
kivikkoisen laskun jälkeen reitin loppuosuus 
Saariselälle on sorastettua baanaa. Reitiltä on 
mahdollista käydä pisto Iisakkipään huipulla (2 km 
edestakaisin).

Isaakkipää panorama 11 /13 km 
1,5 - 2 h Easy – Moderate
 
Recommended direction clockwise. The section 
Saariselkä - Laanila - Prospektori mine – Hirvaskuru 
intersection is easy for gravel bikes. 

The route is rated easy to moderate. It starts with a 
bit steep and technical climb by Aurorakuru to the 
sides of Iisakkipää and Vahtamapää. But sceneries 
reached make it worth the trouble. And for the 
best sceneries you can ride all the way to the top 
of Iisakkipää (back and forth 2 km). After the rocky 
descent from Vahtamapää the rest of the trail all 
the way to Saariselkä is nice and easy gravel route 
to enjoy.

Vellinsärpimä 31 km  
3 - 5 h Vaativa
 
Kiertosuuntasuositus: Vastapäivään 
Osuus Taajoslaavun ja Vellinsärpimän kautta  
ei sovellu gravel-pyörille.

Vellinsärpimän kierros on kokeneen harrastajan
reitti. Pitkä polkuosuus Taajoslaavun ja Vellin-
särpimän päivätuvan välillä tarjoaa haastetta 
harrastajille. Matkan varrelta löytyy useita tauko-
paikkoja. Reitin voi kiertää kummin päin vain, mutta 
suosittelemme kiertämään sen vastapäivään. Näin 
suurimmat nousut tulevat reitin alkupuolelle, ja 
lopun voi ottaa hieman rennommin.

Vellinsärpimä 31 km  
3 - 5 h Difficult
 
Recommended direction counter-clockwise. The 
section Taajoslaavu – Vellinsärpimä is not suitable 
for gravel bikes

Vellinsärpimä trail is for the experienced mountain 
bikers. The long trail section from Taajoslaavu 
to Vellinsärpimä day hut offers a true challenge. 
There are many possibilities for breaks along 
the route. You can ride it either direction, but we 
recommend riding anticlockwise. Then the biggest 
climbs are at the beginning and for the rest of the 
route you can chill a bit more.

Rumakuru Gravel 25 km 
3 - 5 h Helppo – Vaativa
 
Kiertosuuntasuositus vastapäivään. Reitti on gravel-
pyörille suurimmaksi osaksi erittäin nautinnollinen, 
mutta Kiilopään ja Luulammen välinen tunturiylitys  
on paikoin erittäin haastava. 

Reitti on kokonaan sorastettua 2 – 4 metriä leveää 
uraa, joten teknisyydeltään reitti on pääosin help-
poa ja nautinnollista. Kiilopään ja Luulammen väli-
nen huikeat maisemat tarjoava tunturiylitys tekee 
kuitenkin reitistä nousumetrien puolesta vaativan 
ja lasku Luulammelle on loppuosastaan erittäin 
jyrkkä! Matkalla piipahdetaan upealla Rumakurulla 
sekä kiintoisan Prospektorin kaivoksen luona.

Rumakuru Gravel 25 km  
3 - 5 h Easy to Difficult
 
Direction counter-clockwise. Very nice with a gravel 
bikes except Kiilopää Luulampi-section which can 
be quite difficult at times. 

Luulampi route is a 100% gravel route 2-4 meters 
wide, mainly technically easy and enjoyable to 
ride. Section from Kiilopää to Luulampi with truly 
stunning sceneries is also a demanding climb. 
Some sections on the downhill close to Luulampi 
are really steep and with some loose rocks also 
tricky. From there on riding is easy. It’s worth 
to stop and step off the bike at Rumakuru (Ugly 
gorge) and the historical Prospektori mine.

Rautulampi 24 / 22 km  
3 - 5 h Vaativa - Erittäin vaativa
 
Kiertosuuntasuositus vastapäivään.  
Ei sovellu gravel-pyörille. Matala kahlausylitys.

Rautulammen reitti on UKK-puiston klassikkoreitti, 
jonka varrella on alueen huikeimmat maisemat ja 
reilusti korkeuseroja. Erämaisessa maastossa kul-
keva reitti kiertää Kiilopään ja Niilanpään ympäri, ja 
sopii kokeneelle maastopyöräilijälle. 
Kivikkoinen tunturialue, sekä vaikeat nousut ja 
laskut tekevät reitistä erittäin vaativan. Reitille  
lähtiessä kannattaa huomioida, että tunturien  
takana on katvealueita puhelimen kuuluvuudessa.

Rautulampi 24 / 22 km 
3 - 5 h  Difficult to Severe
 
Recommended direction counter-clockwise. Not 
suitable for gravel bikes. Shallow water crossing. 

Rautulampi trail is a true classic route in Urho 
Kekkonen National Park for the experienced  
mountain bikers. The trail takes you through the 
most beautiful sceneries in the area, offers a lot of 
uphills and downhills and as an extra bonus one 
of the best single track sections in Saariselkä. 
It’s a wilderness route with challenging rocky fell 
areas and there are some sections without phone 
coverage.

Sivakkaoja 22 /15 km  
2 – 3 h Helppo – Keskivaativa 

Kiertosuuntasuositus myötäpäivään. Reittiosuudet 
Kakslauttasesta ja Muotkasta Kiilopäälle ovat 
gravel-pyörille helppoja, muut osuudet keskivaativia 
tai vaativia. 

Sivakkaojan kierto on helppo – keskivaativa 
lähireitti Kiilopään, Muotkan ja Kakslauttasen 
ympäristössä. Reitti soveltuu hyvin aloitteleville 
maastopyöräilijöille. Reitin varrella on Niilanpään 
päivätupa, ja pistona voi käydä myös Sivakkaojan 
laavulla tulistelemassa. Reitillä saa ensikoske-
tuksen avotunturimaisemiin ilman, että tarvitsee 
kiivetä kauhean korkealle.

Sivakkaoja 22 / 15 km 
2 – 3 h Easy to Moderate
 
Recommended direction clockwise. The section 
from Kakslauttanen and Muotka to Kiilopää is 
easy for a gravel bike, other sections are more 
challenging.

Tour de Sivakkaoja is an easy – moderate 
ride in the woods within Kiilopää, Muotka and 
Kakslauttanen area. Route suits well the beginner 
mountain bikers. Niilanpää day hut and Sivakkaoja 
lean to shelter are easy to reach from the round 
route. This route gives you the first taste of Open 
Fell sceneris without needing to climb all the way 
to the top.

Kultareitti 8,5 km 
1,5 – 2 h  Helppo – Keskivaativa
 
Kiertosuuntasuositus myötäpäivään. Reitti on 
gravel-pyörille suurimmaksi osaksi helppo ja erittäin 
nautinnollinen.

Reitti kulkee pääosin kuivaa mäntykangasta. 
Korkeuserot ovat Kuivakurua lukuun ottamatta 
melko pieniä, joten se soveltuu rentoon nautiskelu 
ajoon. Reitti kulkee vanhojen ja nykyisten kulta-
maiden halki ja sen varrella on vaskoolin muotoiset 
opastetaulut kertomassa alueen kullankaivuun 
historiasta. Reitillä on purojen ylityksiä, jotka voi 
tehdä joko kahlaamalla tai ajamalla yli. Reittiä ei ole 
merkitty kokonaan, joten sen seuraaminen vaatii 
karttaa. Reitillä on useita lyhentämismahdollisuuk-
sia 4-tien kautta. 

Gold route 8,5 km 
1,5 – 2 h Easy to Moderate
 
Recommended direction clockwise.
Mostly easy and enjoyable for gravel bikes. 

Route goes mainly through nice pine forests and is 
fairly level except for Kuivakuru. Route offers chill 
riding through historical and present gold digging 
areas. Along the route you can find interesting 
information about the gold history in the area. 
There are few river crossing where you can either 
walk the bike or ride over. Route is not completely 
marked and a map is needed. Short cuts are 
available by E4 road. 

Kulmakuru 30 km   
4 – 6 h Vaativa – Erittäin vaativa
 
Kiertosuuntasuositus vastapäivään. Ei sovellu  
gravel-pyörille. Reittiä ei ole merkitty maastoon ja 
se on luonteeltaan luonnontilainen erämaareitti.
 
Kulmakurun reitti on omalla tavallaan upein reitti 
mitä Saariselän alueelta löytyy. Reitti on koko-
naisuutena erittäin vaativa ja raskas, joka pitää 
sisällään vain yhden virallisen taukopaikan. Reitin 
varrella on useita kuuluvuuspuutteita mobiiliver-
kossa, eikä reittiä pääosin ole merkitty maastoon. 
Matkalla ylitetään leveä Tolosjoki kahlaten kaksi 
kertaa. Näistä syistä suosittelemme reittiä vain 
erittäin kokeneille maastopyöräilijöille ja mieluiten 
aina vähintään kahden hengen ryhmissä.

Kulmakuru 30 km  
4 – 6 h Difficult to Severe
 
Recommended direction counter-clockwise. Not 
suitable for gravel bikes. The route is an unmarked 
and unmaintained wilderness route.
 
Kulmakuru trail is in it’s own way the most gorgeus 
trail in Saariselkä. The trail is highly demanding 
and strenuous and there’s only one official place to 
have a break. There are quite a few places without 
phone reception and no route markings for the 
biking route. Tolosjoki river needs to be crossed 
twice. Because of these we recommend the route 
only for the experienced riders and minimum two 
people in a group.
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cafe kahvila

fireplace tulipaikka

lapp hut tulistelutupa

shelter laavu

day trip hut päivätupa 

a sight nähtävyys

lookout tower näkötorni 

parking pysäköinti
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