LASTEN KANSSA
INARI-SAARISELKÄ-UTSJOKI ALUEELLA
Kaukana pohjoisessa Lapin huipulla sijaitsee arktinen Inari-Saariselkä matkailualue. Suomen kaksi suurinta
kansallispuistoa, rikas paikalliskulttuuri sekä monipuoliset luontoliikuntamahdollisuudet upeissa
tunturimaisemissa tarjoavat aitoja elämyksiä koko perheelle. Tähän olemme koostaneet lapsiperheille ja
lapsenmielisille kiinnostavia kesäisiä käyntikohteita. Tervetuloa pohjoiseen!

OPPIA LUONNOSTA - LAPSIYSTÄVÄLLISIÄ REITTEJÄ JA TULISTELUPAIKKOJA
Alle olemme keränneet lapsiystävällisiä polkuja Inari-Saariselkä alueelta. Aluekohtaisista reittikartoista
löytyy lisää patikointi- ja tulisteluvaihtoehtoja.
Kiilopää:
➢ Vasapolku, 1 km, kiertää helpossa maastossa Kiilo-ojan läheisyydessä. Toiminnallinen polku on
suunnattu lapsille sekä lapsenmielisille. Polulla kansallispuiston oma menninkäinen, Ukselmapään Elska
antaa vinkkejä luonnon havainnointiin kaikkia aisteja käyttäen.
➢ Poropolku, 5,3 km, kulkee Ahopään alarinteellä metsikössä poroaidan viertä. Tällä polulla kerrotaan
porosta, poron elämän tapahtumista vuodenkierrossa ja poron merkityksestä ihmiselle.
➢ Kiirunapolku 6 km, nousee Kiilopää tunturin huipulle ja kiertää takaisin pohjoisen kautta. Opastetaulut
kertovat karusta tunturiluonnosta, sen kasveista, linnuista ja eläimistä. Kiilopään alue on suotuisa
paikka arktisten lintulajien bongaukseen.
➢ Kiilopään (546 m) huiputus 2 km suuntaansa, vaihtoehto koko 6 km Kiirunapolun kulkemiseen on
seurata viime kesänä uusittuja portaita ja sorapolkua tunturin huipulle ja palata samaa reittiä takaisin.
Saariselkä:
➢ Saariselän lähireitti Aurorapolku 2,1 km alkaa Urho Kekkosen kansallispuiston portilta Saariselältä.
Rengasmainen polku kulkee tunturikurun laitaa Luttojoen itäpuolella. Polku on leveä, sorastettu ja
sisältää paljon korkeuseroja.
➢ Iisakkipään luontopolun voi kulkea 3 tai 7 km mittaisena. Iisakkipään rengasreitti lähtee samasta
paikasta kuin Aurorapolku ja kulkee alussa yhtä matkaa Aurorapolun kanssa. Iisakkipään polulla saat
tietoa linnuista ja kasveista sekä niiden elinympäristöstä vuodenaikojen vaihdellessa voimakkaasti. 3km
lenkki kulkee Iisakkipään tunturin alarinnettä pikku puronnotkelmien läpi metsäisessä maastossa. 7 km
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reitti vie useiden nousujen ja laskujen kautta Iisakkipään huipulle tarjoten hienot näkymät
kansallispuistoon.
➢ Kaunispään (425 m) huiputus, 1,3 km suuntaansa. Kaunispäälle pääsee myös autolla, puuttoman
tunturin rinnettä mutkitteleva tie tarjoaa kauniit maisemat.
➢ Auroratuvan pihapiirissä Aurorapolun varrella on ulkotulipaikka, jonne on lähtöpisteeltä noin 700
metrin matka. Itse tupa isoine terasseineen tarjoaa erinomaiset puitteet luonnontarkkailuun sateelta ja
sääskiltä suojassa, ja on mielenkiintoinen kohde erilaisena, modernina päivätupana. Myös Iisakkipään
luontopoluilta on helppo poiketa Auroratuvalle.
➢ Kummituskämpän tulipaikalle on lyhyt kävelymatka reittien lähtöpisteestä, noin pari sataa metriä, ja
paikalle pääsee lastenrattaiden kanssa. Samasta yhteydestä löytyy Kummituskämppä ja Kelo-ojan
kullankaivajan tupa. Tällä tulipaikalla ei ole käymälää.
Ivalo:
➢ Mukkavuopajan luontoreitti sijaitsee Ivalon kylän keskustan tuntumassa pääosin Vuopajan rannalla.
Reitin varrella on useita luontopolkutauluja, joissa kerrotaan alueen luonnosta ja kulttuurista. Reitille
on useampia lähtöpisteitä; 1) Hotelli Ivaloa vastapäätä Porotiellä on merkinnät varsinaiselle reitille. 2)
Petsamontien ja Ilvestien risteyksestä pääsee myös reitille 3) Petsamontie-MukkavuopajantieTavihaarhantieltä pääsee reitille. Reitti on helppokulkuinen ja kuljettavissa myös lastenvaunujen
kanssa.
➢ Jänkkävaaran pururadoilla on paljon korkeuseroja. Reitistön yhteydessä, parkkipaikalta n. 50 metriä on
kaikkien käytössä oleva laavu.
Inari:
➢ Juutuan esteetön polku, 500m / suunta, on
lapsiperheille ja lastenvaunujen kanssa kulkiessa
sopiva reitti. Polku kulkee Kittiläntien varresta
(Kittiläntie 156) Jäniskosken sillalle. Pauhaava ja
pärskyvä Jäniskoski on vaikuttava näky, ja riippusilta
jännittävä ylittää! Heti sillan jälkeen on avolaavu.
Juutuan esteetön polku on osa Juutuan polkua.
➢ Juutuan polku, 5,8km, on rengasreitti jolle pääsee
Kittiläntieltä sekä kirkonkylältä Saarikoskentieltä. Reitin varrella on toinenkin tulistelupaikka, ja upeasti
kuvitetut infotaulut kertovat tarinoita Juutuan värikkäästä menneisyydestä.
➢ Tuulijärven reitti, 1,5km / suunta, tarjoaa upeita maisemia tasaisessa tunturikoivua ja mäntyä
kasvavassa tunturimaastossa. Järven rannalla on laavu tulistelua ja eväiden syöntiä varten. Lähtöpiste
on Tuulispää -tunturin pysäköintialueella noin 9 km:n päässä Inarin kirkonkylästä. Inarista noin
6 km Ivaloon päin (E4) Inarijärventie 3261, 99800 Ivalo (Inari), josta käännytään Tuulispään
laelle johtavalle soratielle. Soratietä ajetaan noin 2,5 km pysäköin tialueelle.
➢ Inarin Riutulassa sijaitsevan Nuorisokeskus Vasatokan pihasta löytyy 1 km mittainen lasten toimintarata
Ketunlenkki. Vasatokkaa vastapäätä tien toisella puolen Kettulammen P-paikalta esteettömät pitkospuut
vievät Kettulammen idylliselle tulipaikalle, lammella on myös laituri.
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Lemmenjoki:
➢ Lemmenjoen luontopolku, 4,1 km, alkaa Njurkulahdesta ja seurailee Lemmenjokivartta. Lemmenjoella
liikennöi vuorovene, jota hyödyntäen pääsee ihailemaan mm. Ravadas putousta, kts lisätietoja lopusta.
Utsjoki:
➢ Ellin polku, 3,8km, alkaa lomakylä Lomatärpin tienkaarasta (pari kilometriä Utsjoelta Karigasniemen
suuntaan) ja kulkee näköalatasanteen kautta alas Aittikosken rannalla olevalle päiväkodalle.
Helppokulkuinen polku on merkitty oranssipäisin puutolpin. Paluu tapahtuu samaa reittiä.
➢ Geologinen polku, 3,5 km, esittelee Utsjoen kallioperää, jääkauden jälkiä ja roudan vaikutuksia.
Polku alkaa lähes keskeltä Utsjoen kylää, osin metsittyneeltä niityltä. Oranssipäisin puutolpin merkitty
polku nousee opastauluilta Kalkujoenlammen kodalle ja laskeutuu Annakurua koulukeskuksen
takaiselle pururadalle, jolta on lähtöpisteeseen lyhyt kävelymatka jalkakäytävää pitkin. Alun jyrkähköä
nousua ja loppupuolen jyrkkää ja kivistä laskua lukuun ottamatta polku on helppokulkuinen ja soveltuu
aloitteleville retkeilijöille.
Karigasniemi:
➢ Sulaojan luontopolku, 2 km. Polku sijaitsee
Paistunturin erämaan eteläpuolella, Kevon
reitin eteläisessä päätepisteessä
Karigasniemelle Kaamasesta johtavan tien
varrella.
Retkeilyvarusteita kuten lastenkantorinkkoja voi
vuokrata useammilta alueen matkailuyrityksiltä
Tutkimusmatkalle maastoon voi lähteä myös
pyörän selässä! Maasto- läski- ja sähköavusteisia
läskipyöriä saa vuokrattua monilta matkailuyrityksiltä, esim. Lapland Safaris vuokraa myös lastenkokoisia
läskipyöriä. Kansallispuistossa pyöräily on sallittu maastoon merkityillä ulkoilureiteillä. Muualla reittinsä voi
valita melko vapaasti jokamiehenoikeuksien mukaisesti.

KÄYNTIKOHTEITA
Tankavaara - Kultamuseossa voi tutustua Lapin kullan historiaan ja nykypäivään. Kultamuseo on kesällä
auki päivittäin klo 10-18. Kultakylässä pääsee kokeilemaan kullanhuuhdontaa opastetusti.
Siida – Saamelaismuseo ja luontokeskus tarjoaa elämyksiä ja tietoa saamelaiskulttuurista ja YläLapin luonnosta ainutlaatuisessa museossa Inarin kirkonkylällä. Siidan yhteydessä olevassa ulkomuseossa
esitellään erilaisia saamelaisia asuinmuotoja. Museo on päivittäin avoinna 1.6.-31.8. klo 9-19 ja 1.9-30.9.
klo 09-18.
Utsjoen kirkkotuvat - Mukava vierailukohde ennen Utsjoen kylään etelästä tullessa. Kesäisin paikalla myös
käsityömyymälä sekä kahvila. Kirkkotuvat olivat saamelaisten perheiden tai sukujen asumuksia
kirkonmenojen ja markkinoiden aikaan, sillä kotimatka omalle asuinkentälle oli pitkä.
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PELI- JA LEIKKIHETKIÄ
Leikkipuistot alueella:
➢ Saariselkä - Urkintie ja Jokostie. Saariselällä lisäksi sisäleikkipaikka Siula-talon 2. kerroksessa.
➢ Ivalo - Hevosmiehentie, Mutamaantie, Nillankenttä, Eetunpuisto, Neitiaavantie 22, Hukkalantontie,
Erkintie, Rajavartijantie, Ivalon ala-aste (myös jalkapallo) ja Ivalon urheilukenttä.
➢ Inari – Pystykorvantie 2, Inari
Bikepark Saariselkä: Saariselän hissit ovat avoinna kesällä pyöräilijöille! Alamäkirinteet löytyvät Kaunispäällä
tuolihissin (K1) ympäristössä. Alhaalla tekniikkarinteiden alueella helppo Ànden -lasten pyöräilyparkki, jossa
ei hissiä tarvita. Bikepark on avoinna 15.6.-15.9 ke-su klo 10-16.
Frisbeegolfradat alueella: Inari-Saariselän alueella on useita eri tasoisia ratoja. Frisbeegolf ratojen tarkat
sijainnit, ratakartat, väylämäärät ja ratojen kuvaukset löytää kätevästi sivulta
https://frisbeegolfradat.fi/radat/ valitsemalla paikkakunnaksi Inari tai Utsjoki. Frisbeegolfkiekkoja voi
vuokrata tai lainata mm. Ski Saariselän Bike Shopista, Juutuanvaaran radalta Inarista, Kiilopäältä sekä
Utsjoen kirjastosta. Alueen frisbeegolf radat:
➢ Kiilopää Suomen Latu Kiilopäällä Kiilopääntien päässä
➢ Saariselkä DiskGolfPark - tarjolla myös viiden väylän lenkki esim. lapsiperheille
➢ Juutuavaaran frisbeegolf Inarissa Kittilän tien varressa
➢ Keinolahden frisbeegolf Ivalosta pohjoiseen noin 3 km
➢ Saamelaisalueen koulutuskeskus Inarin pohjoispuolella Kaamasessa
➢ Utsjoen DiskGolfPark Utsjoen kirkonkylän välittömässä läheisyydessä
Kiintorastit alueella: Kiintorastiverkostoja löytyy mm. Saariselän ja Kiilopään ympäristöistä. Saariselän rastit
sijaitsevat Kaunispään ja Laanilan välisellä alueella helppokulkuisessa kangasmaastossa.
Karttoja myyvät Partioaitta Saariselkä ja info-piste Kiehinen. Suomen Latu on rakentanut 20
kiintorastiverkoston Kiilopään lähimaastoon, jonne karttoja saa Kiilopäältä.
Kätkösuunnistusrata Saariselällä: Kätkösuunnistus on innostava tapa kokea luontoa ja opetella
liikkumaan luonnossa ohjatusti, mutta oppien. Siksi se sopii erityisesti lapsille, koululaisille ja lapsiperheille.
Kätkösuunnistusta varten et tarvitse gps- laitetta etkä rekisteröitymistä. Saariselän kätköt on sijoitettu
ulkoilureittien varteen Saariselän, Laanila, Kakslauttasen ja Kiilopään alueelle. Karttoja voi ostaa Saariselän
Keskusvaraamosta, alueen hotelleista ja palvelupiste Kiehisestä.
Geokätköily alueella: Geokätköjen tarkkojen sijaintitietojen saamista sekä tehtyjen ja löydettyjen kätköjen
ilmoittamista varten tulee luoda maksuton käyttäjätunnus www.geocaching.com-sivustolla. Lisätietoja
geokätköilystä löytyy myös suomenkieliseltä sivustolta www.geocache.fi. Retkeilijöille kätköjä löytyy
tunturista, autolla liikkuville teiden varsilta. Mm.Suomen Latu Kiilopään vastaanotossa sekä Lapin Safareilta
on vuokrattavana GPS-laitteita ja kompasseja.
Angry Birds Activity Park sijaitsee Holiday Club - hotellissa. Aktiviteettejä löytyy
kaikenikäisille, niin naperoille, teini-ikäisille kuin aikuisillekin. 10.6. alkaen
puisto on avoinna päivittäin klo 12–19. Alle 10-vuotiaalla on oltava aikuinen valvoja
mukana ja 10–14-vuotiaat lapset saavat olla puistossa ilman aikuisen valvontaa
vain huoltajan kirjallisella suostumuksella.
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Saariselkä Bowling Keilahalli: Honkapolku 5, Saariselkä. Saariselkä Bowling tarjoaa mukavaa hauskanpitoa
keilailun merkeissä kaiken ikäisille. Perheen pienimmille onnistumisen riemua tuo apureunat, jotka pitävät
pallon radalla ja takaavat, että keilat kaatuu.
Muita pelivälineitä - Santa´s Hotel Tunturi, Saariselkä
Hotellin pelihuoneesta löytyvät pingis, ilmakiekko, pöytäfutis, biljardipöytä sekä pallomeri. Pelivälineet
sisäpeleihin saa panttia vastaan. Mölkky- ja petanquevuokra 5€ / 2 h peli. Hotellin välittömässä
läheisyydessä tapahtumatorilla on hyvä pelipaikka.

VESILEIKKEJÄ JA VENEILYÄ
Ivalo uimaranta: Pohjoisen mahtavin uimaranta sijaitsee Ivalojoella. Käänny Ivalon pohjoisimmasta
liikenneympyrästä vasemmalle sairaalalle päin ja aja kunnes näet uimarannan kyltin.
Uimapaikka Saariselällä: Kelolampi, merkitty Saariselkä- Kiilopää kesäreittikarttaan.
Savusauna ja uimapaikka tunturipurossa – Suomen Latu Kiilopään savusauna lämpiää joka tiistai,
keskiviikko ja perjantai klo 15-20.
Kylpylä – Holiday Club Saariselkä
Hemmottele kehoa ja mieltä kylpylän lämpimissä poreissa, vesihieronnoissa ja uudistuneen
saunaosaston löylyissä. Viihtyisällä allasosastolla riittää mielenkiintoisia kohteita kaikenikäisille. Kylpylä on
avoinna 10.6. alkean päivittäin klo 12-20.30. Uima-asuja, pyyhkeitä ja lasten uimavaippoja vuokrattavissa.

Inarijärven risteily – Visit Inari Risteily lähtee Inarista Siidan vierestä ja vie Ukonkivelle jossa
rantautuminen ja mahdollisuus tutustua vanhaan jyhkeään saamelaisten kallioseitaan. Paluumatkalla
ennakkoilmoituksella voi jäädä Pielpavuonoon josta omatoiminen n. 3 km patikointi Pielpajärven
erämaakirkolle ja edelleen tien varteen n. 4,5 km tai Inariin n. 7 km. Risteilyt 10.6. - 22.9. joka päivä klo
13:00 ja 24.6.- 11.8. joka päivä klo 13:00 ja klo 17:00, kesto 2,5-3h.
Lemmenjoen jokivuoroveneristeilyt – Niin patikoiden kuin Lemmenjoelta vuoroveneellä saavutettava
Ravadas putous on näkemisen arvoinen luontokohde.
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LISÄTIETOJA
Inari-Saariselkä matkailualueen virallinen nettisivu ja tapahtumakalenteri: www.inarisaariselka.fi. Alueen
reiteistä ja muista palveluista löytyy paljon tietoa myös www.luontoon.fi sekä www.saamivillage.fi
sivustoilta.
Saariselän matkailuneuvonta Kiehinen | Kiehinen on siirtynyt uusiin tiloihin osoitteeseen Lutontie 16,

Saariselkä. | 040 168 7838 I tourist.info@saariselka.fi | Avoinna: 10.6.-25.8. ma-pe 9-17, la 9-16
Ivalon Matkailuneuvonta | Ivalontie 10, 99800 Ivalo | 040 168 9668, 0206 39 7701 | tourist.info@inari.fi |
Avoinna: arkisin klo 9–16
Inarin Matkailuneuvonta Siida | Inarintie 46 99870 Inari | 040 168 9668, 0206 39 7740 |
tourist.info@inari.fi | Avoinna: päivittäin 1.6.-31.8. klo 9-19 ja 1.9-30.9. klo 09-18.
Utsjoen Matkailuneuvonta | Kylätalo Giisa | Utsjoentie 9, 99980 Utsjoki | 040 822 8889 |
utsjokisuun.kylayhdistys@gmail.com

Karigasniemen Matkailuneuvonta (kesä-elokuu)| Karigasniemen kylätalo Sáivu | 040 728 6822 |
saivu.kylatalo@gmail.com

Kaikki tiedot sitoumuksetta.
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