
Urho Kekkosen kansallispuisto 

Urho Kekkosen kansallispuistossa tunturierämaa on suojeltu nykyisille ja tuleville sukupolville. 

Suomen toiseksi suurimmassa kansallispuistossa luontaiselinkeinojen perinne elää vahvana. 

Urho Kekkosen suunnattoman suuri kansallispuisto on maamme tunnetuimpia erämaakohteita. 

Seutu kätkee sisuksiinsa maisemia, joista moni suomalainenkaan ei tiedä, korkeintaan on kuullut 

puhuttavan. Paratiisikurun henkeäsalpaava kauneus, Nattasten koskettava pyhyys ja Luiron 

tuhannet mutkat vievät sydämen – tänne kerran tultuaan on tänne palattava aina uudestaan. 

 

Vaellus 

Sopiva vaellusnopeus on noin 3 km tunnissa.  

Kuljettava maasto on osittain merkitsemätöntä, mutta osin kuljemme myös merkityillä 
reiteillä. Maasto ei sovellu kasvillisuuksien ja korkeuserojen vuoksi liikuntarajoitteisille.  

 Kiilopää – Rautulampi, 13,5 km 
 Rautulampi – Kivipää (Lassinojan lampi), 11–15 km 
 Kivipää – Kaunispää, 13,5 km 

Yöpymispaikat:  
 
Rautulampi, tupa ja sen ympäristö 
https://www.luontoon.fi/rautujarvipaivatupa   
Rautujärvi tupa, tuvan koordinaatit: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 39.1838' lon: 27° 
03.4416'  ETRS-TM35FIN: N: 7615679 E: 502330 
 

Kivipää, tupa ja sen ympäristö 
https://www.luontoon.fi/kivipaaautiotupa  
Kivipää autiotupa, tuvan koordinaatit: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 24.0010' lon: 27° 
41.5335'  ETRS-TM35FIN: N: 7587623 E: 528437 
 

Kaunispää, Saariselän matkailukeskus, saunalliset, 5:n ja 3:n huoneen huoneistot. 
http://www.santashotels.fi/fi/hoteltunturi/majoitus 
 

Tarvittaessa otathan yhteyttä: 
Mira Oras, mira.oras@porvoo.fi 040-4822003 
Petteri Vihavainen, petteri.vihavainen@porvoo.fi, 040-4899678 
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TARVITTAVAT VARUSTEET: 

Varustelistaa käymme läpi yhteisessä infotilaisuudessa  

KoMbi-talossa 15.8. klo 17.00–19.00 

Vaatteet 

 Vaelluskengät, vaellussukat (ja vaihtopareja) 
 Tarvittaessa ohuita liner-sukkia  
 Lenkkitossut tai sandaalit tauoille ja vesistönylityksiä varten  
 Alushousut (boxerit) sekä ainakin yksi vaihtopari  
 Hengittävä t-paita ja ainakin yksi vaihtokappale  
 Aluskerrasto  
 Vaellushousut 
 Fleecepaita  
 Varasukat yöksi 
 Päähine  
 Sormikkaat  
 Pipo, kuoritakki  
 Kuorihousut  
 Pyyhe?  

Ruokailu 

 Retkikeitin 
 Kattila 
 Polttoainetta keittimeen 
 Tulitikkuja vedenpitävässä rasiassa 
 Katkaistu tiskiharja ja biohajoavaa pesuainetta 
 Muki ja ruokailuvälineet 
 Termospullo? 
 Juomapullo  
 Vettä tarpeen mukaan 
 Ruoka pakattuna päiväannoksiin 
 Pakkauspussi kaikelle ruoalle  

Yöpyminen 

 Teltta  
 Makuupussi  
 Makuupussilakana  
 Makuualusta  
 Otsalamppu  

Liikkuminen 

 Kartta, kompassi  
 GPS?  
 Rinkka  
 Kuivasäkkejä, joihin kaikki tavarat mahtuvat  



  

Ensiapu ja hygienia 

 Ensiapulaukku ja rakkolaastareita  
 Henkilökohtaiset lääkkeet 
 Hammasharja ja -tahna 
 Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet 
 Aurinkorasva  
 Vessapaperia vesitiiviissä pussissa 
 Käsidesi  
 Biohajoavaa pesuainetta 

Muuta tarpeellista 

 Pieniä vedenpitäviä pussukoita tavaroille  
 Monitoimityökalu  
 Tukeva puukko  
 Sytytin tai tuluset  
 Istuinalusta  
 Neula ja paksua ompelulankaa 
 Varaparistoja  
 Hyönteiskarkoite  
 Aurinkolasit  
 Käteistä 
 Matkapuhelin vesitiiviissä pussissa  
 Varavirtalähde matkapuhelimen lataukseen  
 Ilmastointiteippi  

 

 


