Saariselkä
Open Fell Biking
Summer trails
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Kaunispää OFB 6 km

1

30 mins - 1 h Helppo – Keskivaativa

2

30 mins - 1 h Easy –Moderate

Recommended direction both ways. Perfect
for gravel bikes.

Kaunispään reitiltä on hyvä aloittaa tutustuminen
Saariselän maisemiin ja maastoihin. Reitti on teknisesti pääosin helppo, mutta korkeusero (yli 150 m)
ja jyrkät pyörätieosuudet saavat hien pintaan kokeneellekin pyöräilijälle. Sähköavusteisella pyörällä
hien määrää voi toki säätää. Nousu palkitaan, sillä
Kaunispään huipulta avautuvat huikeat näkymät
jokaiseen ilmansuuntaan.

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 elevation (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

5

Recommended direction: Clockwise. The section
Moitakuru – Luttotupa – Saariselkä is very nice for
gravel bikes.

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 mutkittelee Moitakurun päivätuvalta Luttotuvan kautta
Luttojoen vartta takaisin Saariselälle. Palo-ojalta
voi lyhentää matkan noin puoleen.

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 following Luttojoki river back to Saariselkä. Turning right
at Palo-oja you can shorten the trail to half.
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1,5 - 2 h Easy – Moderate

Kiertosuuntasuositus myötäpäivään. Osuus
Saariselkä - Laanila - Prospektorin kaivos Hirvaskurun risteys vastapäivään on gravel-pyörille
helppo.

Recommended direction clockwise. The section
Saariselkä - Laanila - Prospektori mine – Hirvaskuru
intersection is easy for gravel bikes.

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

Recommended direction counter-clockwise. The
section Taajoslaavu – Vellinsärpimä is not suitable
for gravel bikes

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

Vellinsärpimä trail is for the experienced mountain
bikers. The long trail section from Taajoslaavu
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Direction counter-clockwise. Very nice with a gravel
bikes except Kiilopää Luulampi-section which can

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
gorge) and the historical Prospektori mine.
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3 - 5 h Vaativa - Erittäin vaativa

to Severe

Kiertosuuntasuositus vastapäivään.
Ei sovellu gravel-pyörille. Matala kahlausylitys.

Recommended direction counter-clockwise. Not
suitable for gravel bikes. Shallow water crossing.

Rautulammen reitti on UKK-puiston klassikkoreitti,
jonka varrella on alueen huikeimmat maisemat ja
reilusti korkeuseroja. Erämaisessa maastossa kulkeva 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 trail is a true classic route in Urho
Kekkonen National Park for the experienced
mountain bikers. The trail takes you through the
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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.
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Sivakkaoja 22 / 15 km
2 – 3 h Easy to Moderate

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

Recommended direction clockwise. The section
from Kakslauttanen and Muotka to Kiilopää is
easy for a gravel bike, other sections are more
challenging.

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 ensikosketuksen avotunturimaisemiin ilman, että tarvitsee
kiivetä kauhean korkealle.

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
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Rautulampi 24 / 22 km
3-5h

2 – 3 h Helppo – Keskivaativa
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Rumakuru Gravel 25 km
3 - 5 h Easy to

Reitti on kokonaan sorastettua 2 – 4 metriä leveää
uraa, joten teknisyydeltään reitti on pääosin helppoa ja nautinnollista. Kiilopään ja Luulammen välinen 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.

Sivakkaoja 22 /15 km

3

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.

Kiertosuuntasuositus vastapäivään. Reitti on gravelpyörille suurimmaksi osaksi erittäin nautinnollinen,
mutta Kiilopään ja Luulammen välinen tunturiylitys
on paikoin erittäin haastava.
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Vellinsärpimä 31 km

3-5h

Rautulampi 24 / 22 km

1

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.

3 - 5 h Vaativa

Rumakuru Gravel 25 km

9

Isaakkipää panorama 11 /13 km

1,5 - 2 h Helppo – Keskivaativa

3 - 5 h Helppo – Vaativa
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Moitakuru 27 / 13 km

Kiertosuuntasuositus myötäpäivään. Reittiosuus
Moitakurulta Luttotuvan kautta Saariselälle soveltuu
hyvin gravel-pyörille.

Isaakkipää panoraama 11 /13 km

2

2 - 4 h Easy – Moderate

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).
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Kaunispää OFB 6 km

Kiertosuuntasuositus myötä- tai vastapäivään.
Soveltuu hyvin gravel-pyörille.

2 - 4 h Helppo – Keskivaativa

3

N
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1,5 – 2 h Helppo – Keskivaativa

Gold route 8,5 km

1,5 – 2 h Easy to Moderate

Kiertosuuntasuositus myötäpäivään. Reitti on
gravel-pyörille suurimmaksi osaksi helppo ja erittäin
nautinnollinen.
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Recommended direction clockwise.
Mostly easy and enjoyable for gravel bikes.
Route goes mainly through nice pine forests and is

Reitti kulkee pääosin kuivaa mäntykangasta.
Korkeuserot ovat Kuivakurua lukuun ottamatta
melko pieniä, joten se soveltuu rentoon nautiskelu
ajoon. Reitti kulkee vanhojen ja nykyisten kultamaiden 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 lyhentämismahdollisuuksia 4-tien kautta.
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Kulmakuru 30 km

4 – 6 h Vaativa – Erittäin vaativa

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.
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Kulmakuru 30 km
4–6h

to Severe

Kiertosuuntasuositus vastapäivään. Ei sovellu
gravel-pyörille. Reittiä ei ole merkitty maastoon ja
se on luonteeltaan luonnontilainen erämaareitti.

Recommended direction counter-clockwise. Not
suitable for gravel bikes. The route is an unmarked
and unmaintained wilderness route.

Kulmakurun reitti on omalla tavallaan upein reitti
mitä Saariselän alueelta löytyy. Reitti on kokonaisuutena erittäin vaativa ja raskas, joka pitää
sisällään vain yhden virallisen taukopaikan. Reitin
varrella on useita kuuluvuuspuutteita mobiiliverkossa, 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 trail is in it’s own way the most gorgeus
trail in Saariselkä. The trail is highly demanding
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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Poroaita / Reindeer fence

cafe kahvila

day trip hut päivätupa

Helppo / Easy

Helppo / Easy

Pyöräilyyn sallittu reitti / Biking allowed

fireplace tulipaikka

a sight nähtävyys

Keskivaativa / Moderate

Keskivaativa / Moderate

Välimatka (km) / Distance (km)

lapp hut tulistelutupa

lookout tower näkötorni

Tie / Road

shelter laavu

parking pysäköinti

Erittäin vaativa / Hard

Erittäin vaativa / Severe
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