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LOMATEKEMISTÄ SAARISELÄLLÄ JA INARIN KUNNASSA 
 

SAARISELKÄ 
 
Saariselän matkailukeskus sijaitsee Pohjois-Lapissa, Inarin kunnassa. Se on 
tiivis, tuntureiden ympäröimä kylä Urho Kekkosen kansallispuiston 
kupeessa. Tunnetuin Saariselän tuntureista on 438 metriin kohoava 
Kaunispää, jonka voit valloittaa kätevästi kesäisin kävellen ja autolla. 

Saariselkä on palveluiden ja aktiviteettien keskittymä, josta on kuitenkin 
vain pari askelta erämaan rauhaan. Saariselällä et tarvitse autoa: kaikki 
laskettelukeskuksesta ja luontopoluista aina kylpylään, hotelleihin ja 
ravintoloihin löytyy kävelymatkan päästä. Hyvien kulkuyhteyksien 
ansioista tavoitat myös muut Pohjois-Lapin ainutlaatuiset kohteet 
vaivattomasti. 

Urho Kekkosen kansallispuisto 

Urho Kekkosen kansallispuisto perustettiin vuonna 1983, ja se on maamme 
toiseksi suurin kansallispuisto. Pohjoisosa on tunturi- erämaata, jossa on 
lukuisia yli 500 metriä korkeita tuntureita. Lounaisosassa on metsiä ja 
aapasoita ja eteläosassa metsäerämaata. Retkeilijöillä on käytössään 
erämaatupia, laaja reittiverkosto sekä nuotio- ja levähdyspaikkoja. 
Kansallispuiston luontoa, maisemaa ja kulttuurihistoriaa esitellään 
kolmessa asiakaspalvelupisteessä, jotka ovat myös luvanmyyntipisteitä. 
Koilliskairan luontokeskus sijaitsee Tankavaarassa, Kiehinen Saariselällä ja 
luontotalo Savukosken kirkonkylässä. 

Sompion luonnonpuisto 

Sompion luonnonpuisto sijaitsee Saariselällä, Raututunturin eteläpuolella 
lähellä Lokan tekojärveä. Sen korkeimmat tunturit ovat Nattaset, joista 
Terävä-Nattanen on 544 metriä ja Pyhä-Nattanen 508 metriä korkea. 
Liikkuminen puistossa on sallittua kaikkina vuodenaikoina ainoastaan 
viitoitetuilla reiteillä. 

Koilliskairan luontokeskus 

Tankavaaran ja Urho Kekkosen kansallispuiston välittömässä 
läheisyydessä on Koilliskairan luontokeskus, joka sijaitsee noin 30 km 
Saariselältä etelään. Luontokeskukselta lähtee kolme elämyksellistä 
luontopolkua, ja keskuksen näyttelyt esittelevät Urho Kekkosen 
kansallispuistoa ja alueen luontoa tarkemmin. Täällä hoituvat myös 
kalastusluvat, reittiopastus ja varaukset puiston tupiin. 

Kiilopää 

Kiilopää on yksi Saariselän tuntureista, ja se sijaitsee Urho Kekkosen 
kansallispuiston alueella. Kansallispuiston ainutlaatuisen luonnon vuoksi se 
on yksi Natura-suojelukohteista. Usein kansallispuiston maisemissa 
patikoivat aloittavat retkensä juuri Kiilopään juurelta, josta lähtee kolme 
eripituista luontopolkua. 

Kaunispää 

Kaunispää on ehkä tunnetuin Saariselän tuntureista. Sen 438 metriin 
kohoavan huipun voit valloittaa kätevästi kesällä kävellen ja autolla. 
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Kaunispää on erityisesti perhelomien suosittu vierailupaikka. Kesällä se 
kuuluu Saariselän runsaaseen patikointireittien valikoimaan. 

Jäämerta kohti – näyttely 

Saariselän keskustassa sijaitsevassa Siula-talossa vie katsojan lähelle 
Jäämerta ja koko Pohjois-Lapin aluetta. Kohti Jäämerta – näyttely 
tutustuttaa kävijänsä Northernmost Europe-alueen kiehtovaan kulttuuriin, 
historiaan, luontoon ja matkailuun. 

Hammastunturin erämaa-alue 

Lemmenjoen – ja UK -kansallispuistojen väliin sijoittuva Hammastunturin 
erämaa-alue on yksi maamme suurimmista tiettömistä kairoista. Alue on 
ollut merkittävä paikka poronhoitokulttuurin alkuaikojen ja 
kultaryntäyksen kannalta. Hammastunturilla on kaksi merkittyä reittiä, 
mutta maasto mahdollistaa myös omia reittejä pitkin patikoinnin. Alueen 
halki kulkeva Ivalojoki on erinomainen melontareitti sekä kalastuskohde. 

Kultamuseo 

Sodankylän Tankavaarassa, Kultakylän ja UK-puiston opastuskeskuksen 
kupeessa sijaitsee maailman ainoa Kansainvälinen Kultamuseo. 
Perusnäyttely kertoo Lapin värikkäästä kultahistoriasta. 
Vaskoolinmuotoisessa Golden World -rakennuksessa on näyttelyosastoja 
yli 20 eri maasta. 

 

INARI 

Inarin kirkonkylä on Inarin kunnan toiseksi suurin taajama, joka on samalla 
saamelaiskulttuurin keskus. Palveluiden lisäksi matkaaja pääsee Inarissa 
kosketuksiin aidon saamelaisen perinteen juuriin saamelaismuseo Siidassa, 
ja tutustumalla esimerkiksi kiehtovaan paikalliseen käsityö- ja 
poronhoitokulttuuriin. 

Inarin retkeilyalue 

Inarin kirkonkylän läheisyydessä on Inarin retkeilyalue, joka soveltuu 
erinomaisesti myös kalastuksen harrastajalle. Merkityt polut vievät järveltä 
toiselle erämaista maastoa pitkin ja alueella on merkityt leiriytymis- ja 
tulipaikat. Ihanteellisia päiväretkikohteita ovat Pielpajärven erämaakirkko 
(9 km) sekä Otsamotunturi (20 km). 

Inarijärvi 

Inarijärvi on Suomen kolmanneksi suurin ja toiseksi syvin järvi. Sen leveys 
on 50 ja pituus 80 kilometriä. Suurin syvyys on 92 metriä. Järven 
vesimäärä voisi peittää Suomen viiden senttimetrin paksuisena patjana. 
Rantaviivaa on yhteensä 3 308 kilometriä ja saaria 3 318. Inarijärven vedet 
laskevat itäpuolella sijaitsevan Luusuan kautta Paatsjokeen ja edelleen 
Jäämereen. Inarijärven alue tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutustua Ylä-
Lapin erämaisen suurjärven luontoon. Myös paikalliset ihmiset käyttävät 
aluetta virkistäytymiseen ja kotitarvekalastukseen. Ohjelmapalvelu- ja 
majoitusyrittäjät tuovat asiakkaitaan Inarille ympäri vuoden. 
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Ukonsaari 

Ukonsaari Inarijärven länsipäässä on vesistön tunnetuin saari. Suositun 
nähtävyyden siitä tekee Ukonkivi, joka on aiemmin toiminut saamelaisten 
pyhänä paikkana. Saarella on korkeutta noin 30 metriä, leveyttä 50 metriä 
ja pituutta 100 metriä. Kesällä Ukonsaarelle kulkee päivittäin laivaristeily 
Inarin kirkonkylältä 

Siida 

Siida on vakinaistanut asemansa saamelaisten kansallismuseona, joten se 
antaa kattavan kuvan saamelaisesta kulttuurista ja historiasta. Siidassa, 
sen ulkomuseossa ja näiden yhteydessä toimivassa Ylä-Lapin 
luontokeskuksessa esittäytyvät Lapin vuodenaikojen koko kirjo mystisine 
luonnonilmiöineen. Siida sijaitsee Inarin kirkonkylällä, jonne on päivittäinen 
bussiyhteys Saariselältä ja Ivalosta. 

Pielpajärven erämaakirkko 

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä kirkko on rakennettu vuosina 1752-1760 
, ja se oli käytössä 1800-luvun loppuun saakka. Inarin Pielpajärven 
erämaakirkolle vie noin 5km pituinen retkeilypolku, joka lähtee muutaman 
kilometrin päästä Siidasta. Kirkolta lähtee myös polku Pielpavuonoon, 
jonne matkaa on 3 km. Kesäisin Pielpavuonoon liikennöi jokibussi. 

Karhunpesäkivi 

Karhunpesäkivi on luonnonnähtävyys Myössäjärvellä, noin 25 km Ivalosta 
pohjoiseen. 
Myössäjärven aarnialueella on maailman ainut jääkauden aikana 
synnyinpaikaltaan siirtynyt 
hiidenkirnun kaltainen tafoni. Karhunpesäkivi on myös Suomen suurin 
ontto siirtolohkare. 
Karhunpesäkivellä toimii kesäaikana kahvila. 

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos 

Inarin kirkonkylään Juutuanjoen rannalla sijaitseva 
saamelaiskulttuurikeskus Sajos on Suomen saamelaisten hallinnon ja 
kulttuurin keskus. Sajos on kiinnostava ja vetovoimainen 
monikulttuurisuuden kohtaamispaikka. Sajos on myös tapahtumatalo, 
kongressikeskus ja kokouspaikka. 

 

IVALO 

Ivalo on Inarin kunnan hallinnollinen keskus ja suurin taajama, josta 
matkailija löytää perinteisten ostosten lisäksi kaiken kalastusluvista 
paikallisiin käsitöihin ja ohjelmapalveluihin asti. Ivalossa sijaitsee myös 
Suomen pohjoisin lentokenttä, josta on hyvät yhteydet Saariselälle ja 
muualle Lappiin. Suosituista nähtävyyksistä Nellim, Sevettijärvi ja Raja-
Jooseppi sijaitsevat Ivalon tuntumassa, unohtamatta Ivalojoen kuohuja. 
 
Ivalosta löydät Pohjois-Lapin monipuolisimmat palvelut – ja kaiken muun 
tarpeellisen kalastusluvista käsitöihin, majoituksesta ohjelmapalveluihin. 
Asiointi on helppoa ja joustavaa, tunnelma leppoisaa ja taajamassa 
pysäköinti ilmaista. Laajasti varustellut ruokakaupat pitävät ovensa auki 
viikon jokaisena päivänä – aamuvarhaisesta iltamyöhään ja jopa 
sunnuntaisin. 
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Raja-Jooseppi 

Ivalosta käsin pääsee rajanylityspaikalle, jonka läheisyydessä toimi 
aikoinaan Josef Sallilan rakentama asuinkenttä. Nykyään tämä Urho 
Kekkosen kansallispuiston alueelle sijoittuva rakennelma on 
kulttuurihistoriallinen nähtävyys. 

Ivalojoki 

Laajalti upeista maisemistaan tunnettu Ivalojoki soveltuu mainiosti 
melontaan, kalastukseen, ja talvisin myös moottorikelkkailuun. Veden 
virtausvoima sekä maisemat ovat vaihtelevia ja rantautumispaikkoja 
löytyy runsaasti. Muita nähtävyyksiä edustaa Ivalojoen Kultala, entisöity 
kulta-asema 1800-luvulta. Jokialueen suosittu retkeilyreitti kulkee 
Pahaltaojalta Ivalojoen Kultalaan, 12 km. 

Sovintovaara 

Ukonjärven etelärannalla sijaitsevan Sovintovaaran huipulta löytyy 
kesäisin auki oleva näköalakahvila, jonka terassilta avautuu huikeat 
näkymät Inarijärvelle. Opastuksia seuraten huipulle ajetaan autolla hyvin 
alppimaista ja loppumatkaltaan jännittävänkin jyrkkää serpentiinitietä 
pitkin. Kahvilan tiloissa ja pihamaalla on myös Inarijärvi -aiheinen näyttely. 

 
NELLIM 

Nellimiä ei turhaan kutsuta kolmen kulttuurin kohtauspaikaksi, sillä alun 
perin sitä asuttaneet inarinsaamelaiset saivat 1920 – 1930 –luvuilla seuraa 
suomalaisista savottatyöläisistä ja Petsamon kolttasaamelaisista. Nellim 
sijaitsee Inarin kunnassa, lähellä Venäjän rajaa, ja noin 40km päässä 
Ivalosta. Kylän nähtävyys on upea hirsirakenteinen ortodoksikirkko, ja 
Nellimin sijainti Inarijärven rannalla takaa alueen hienot retkeilymaastot. 

Ortodoksinen kirkko 

Nellimin ortodoksinen kirkko on pyhitetty pyhälle kolminaisuudelle ja 
Trifon petsamolaiselle. Kirkko on rakennettu vuonna 1987 alkujaan 
rukoushuoneeksi, ja vuotta myöhemmin metropoliitta Leo vihki sen 
kirkoksi. Kirkon on suunnitellut Seppo Latvala. Suunnittelussa on käytetty 
esikuvana Petsamon yläluostarin kirkon vanhaa osaa. Kirkko lukeutuu ns. 
jälleenrakennuskirkkoihin ja sitä käytetään myös ekumeenisten toimitusten 
pitopaikkana. 

Venäjän raja ja Paatsjoen silta 

Suomen ja Venäjän raja on kylän jokapäiväistä elämää, myös Virtaniemen 
rajavartioaseman näkökulmasta. Vierailijoiden kannattaakin käväistä 
muutaman kilometrin päässä sijaitsevalla Paatsjoen sillalla ihailemassa 
hienoa jokimaisemaa sekä ihmettelemässä omia että rajantakaisia 
vartiotorneja. 

Uittoränni 

Nellimin seudulla on ollut suuria savottoja niin 1930-luvulla kuin heti sodan 
jälkeen. Niiden myötä alueelle tuli suomalaisasutusta. Atif-metsäyhtiö 
rakennutti 1929 Keskimöjärven uittorännin matalien koskiosuuksien yli 
Nellimjärvelle, josta puut jatkoivat matkaansa Inarille ja Paatsjokea myöten 
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Jäämeren rannalla Norjan Elvenissä sijainneelle sahalle. Entisöity uittoränni 
sopii koko perheen päiväretkikohteeksi. Perille pääsee autolla tai kävellen 
paksuvuonosta merkittyä polkua pitkin. Paikalla on laavu tulistelua ja 
omien eväiden nauttimista varten. 

 
LEMMENJOKI  

Lemmenjoen kylä sijaitsee samannimisen joen ja kansallispuiston liepeillä 
noin 50 kilometriä Inarista länteen. Lemmenjoki virtaa yli 70 kilometrin 
mitassaan Suomen suurimman kansallispuiston halki, ja veneretket 
kauniissa jokilaaksossa ovatkin suosittu ja elämyksellinen loma-aktiviteetti. 
Joella on perinteikäs historia myös kullanhuuhdonnan kotiseutuna, ja sinne 
matkataan edelleen kokeilemaan onnea vaskoolien kera. 

Lemmenjoen kansallispuisto 

Suomen suurin kansallispuisto on luontoon mielivälle varma kohde: 
Lemmenjokilaaksossa, puiston perusosassa liikkumista helpottavat 
selkeästi merkityt reitit autio- ja vuokratupineen ja tulentekopaikkoineen. 
Todelliseen erämaahan halajavalle löytyy koskemattomia maastoja 
syrjempää asutuksesta. Vaihteleva maasto, jossa suot ja tunturit 
vuorottelevat vesistöjen lomassa, välittää kävijälleen monipuolisen 
retkikokemuksen. 

Ravadasputoukset 

Lemmejoen kansallispuiston alueella sijaitsevat vaikuttavat putoukset, 
joita reunustavat jylhät kallioseinämä ovat upea näköalapaikka. Putoukset 
ovat Ravadaskönkään 
merkityn retkeilyreitin varrella, joka on yksi Lemmenjoen maaston 
rengasreiteistä. 

Joenkielinen 

Joenkielinen on noin 9 km:n päässä Njurkulahden kylästä sijaitseva tunturi, 
jonne johtaa merkitty polku. Tunturilta avautuvat komeat näköalat 
Lemmenjokilaaksoon ja ympäröiville tuntureille. 
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VUOKRATTAVANA JA MUITA PALVELUJA: 

Lapland Hotel Riekonlinna: 
 
Hotellin vastaanotossa on vuokrattavissa sauvakävelysauvoja (5€/vrk) 

sekä polkupyöriä (20€/3h). 

Riekonlinnan HealthEx kuntosali avoinna päivittäin klo 8.00 - 20.00 
Vastaanotossa on myynnissä Saariselän alueen kesäreittikarttoja.  
Vastaanotto vuokraa Luondu reittilaitetta.  

Luondu auttaa koko retkiseuruetta löytämään luonnon täysin 
uudella tavalla. Valmiiksi pakattujen elämyspakettien ytimenä on 
Samsung Galaxy Xcover -laite, jonka ennalta ladatut 
reittivaihtoehdot yhdistävät elämykselliset reitit, ainutlaatuiset 
Lapin kokemukset sekä turvallisuuden. Reitin varrelle merkityt 
tehtävä- ja kysymysrastit kertovat omaa Lapin tarinaa. Eksymistä 
on turha pelätä, sillä laitteen hätäpainikkeen avulla saat yhteyden 
henkilöön, joka auttaa sinua tai seuruettasi ongelmatilanteissa. 

 
Kauneushoitola Aurora Spa (ent. Kauneushoitola Valo)  
Hierontoja, kasvo-, käsi- ja jalkahoitoja, lymfaterapiaa, ripsipermanentteja 
ja kestovärjäyksiä jne myös urheiluhierojan palvelut ovat saatavilla 
kauttamme.   
Avoinna ajanvarauksesta, hoitojen ajan  
Holiday Club kylpylähotellin tiloissa  
Puh. 045 113 8101 auroraspalappi@gmail.com 
 
LuontoLoma Pro-Safaris  
Vuokrattavana: kävelysauvoja, maastopyöriä, kanootteja ja kajakkeja 
(näihin liittyen meloja, kypäriä, liivejä, tynnyreitä, pakkauspusseja, äyskärit, 
köydet), aukkopeitteet, lasten kantorinkkoja 2 kpl, reppuja, makuupusseja, 
makuualustoja, kumi- ja huopakumisaappaita, retkipukuja, sadeasuja, 
lenkkeilyasuja, kalastusvälineitä, muutama trangia ja joitakin telttoja. 
Puh. 016 668 706, luonto.loma@saariselka.fi 
 
Parturi-kampaamo Elegant  
Puh. 040-591 3110, hiushoitolaelegant@gmail.com 
 
Ski Wear   
Urheilu ja vapaa-ajan vaatteita ja kenkiä.  
Puh. 0400-837128  
laila.horsma@pp.inet.fi, www.skiwear.fi 
  
Ultima Gift Shop / Ultima Jewerly  
Kelloja, suomalaisia koruja, laadukkaita suomalaisia nahkalaukkuja, 
turkiksia, neuleita, puukkoja ja lasitaidetta  
Puh. 040-728 8448  
Lapland Hotel Riekonlinnassa 
 
Kirsin lahja ja Gabriel liike 
Souvenirs, puukkoja, kuksia, jne.  
 Puh.040-509 5218, meimi.kautovuori@gmail.com 
  
Kuukkeli Kauppakeskus  
Supermarket, kotikeittiö-take-way, kotileipomo, ravintola, tuliaiset, 
matkamuistot, tekstiilit, veikkaus ja lääkekaappi cafeteriassa  
Avoinna päivittäin klo 9-21  
Puh. 016 668 741, kuukkeli@saariselka.fi 
  
Lappi Handicraft Shop  
Saamenkäsitöitä  
lapinkutsu@saariselka.fi  
 
Lappi Shop  

mailto:auroraspalappi@gmail.com
mailto:luonto.loma@saariselka.fi
mailto:hiushoitolaelegant@gmail.com
http://www.skiwear.fi/
mailto:meimi.kautovuori@gmail.com
mailto:kuukkeli@saariselka.fi
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Lappilaisia käsitöitä, puukkoja, keramiikkaa, matkamuistoja  
Puh. 040-7691656, saariselka@lappituote.fi  
 
Partioaitta  
Retkeilytarvikkeita, hiihtovälineitä, suunnistuskarttoja, retkikeittimien 
kaasuja  
Puh. 0207 760 750, saariselka@partioaitta.fi 
  
Siulan Tarmo lähikauppa   
Päivittäistavarat ja mm. Lapin poro-, kala- ja marjatuotteita  
Puh. 040 7514944, siulantarmo@gmail.com 
 
Alko Saariselkä   
Puh. 0207 11 2852, ml2852@alko.fi 
  
Design Center   
Suomalaisia Design tuotteita ja musiikkia (Marimekko, Pentik, oma 
arcticQueen-mallisto ym.)  
Puh. 040 717 9987, info@designcentershop.com 
  
Galleria & Käsityö Lumikko 
Taidetta, käsitöitä, matkamuistoja  
Puh. 040 767 2909, pirkko.kortelainen@luukku.com  
 
Hippupuoti  
Monipuolinen lahjatavaraliike  
Puh.040 525 6853, hippupuoti@saariselka.fi 
 

  

mailto:saariselka@partioaitta.fi
mailto:siulantarmo@gmail.com
mailto:ml2852@alko.fi
mailto:info@designcentershop.com
mailto:hippupuoti@saariselka.fi
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KESÄN TAPAHTUMIA 

Yöttömän yön Agility 5.6-7.6.15 

Pohjois-Lapin koirakerhon järjestämät koirien agility-kisat Santa’s Hotel 
Tunturin tapahtumatorilla 

Taiga festivaalit Tankavaarassa 5.6-7.6.15  

Taiga festivaalit järjestetään heti kesän alussa toivottamaan tervetulleeksi 
lyhyt ja ytimekäs lapin kesä. Tapahtumassa on laaja kattaus musiikkia ja 
muita tapahtumia aina suopunginheittokilpailuista lähtien, sekä lapsille ja 
perheille järjestettävän lasten lauantain jossa on tarjolla viihtyisää aikaa 
koko perheen kesken 

XXI Kullankaivajien juhannuskilpailut 19.-20.6.15  

Saariselän Panimon pihapiirissä Kultaperinne ry:n järjestämät 
kullanhuuhdonnan kisat. 

Kutturan kultakisat Kutturan kioskilla 11.7.15  

Kultaperinne ry:n järjestämät kullanhuuhdonnan kisat. 

Inariviikot 16 - 26.7.2015.  

Paljon kesätapahtumia Inarin kunnan alueella kyseisellä ajanjaksolla. 
Lisätietoja: www.inariviikot.fi.  

Kullanhuudonnan SM-kisat Tankavaarassa 17-19.7.15  

Kullanhuuhdonnan Suomenmestaruuskisat ovat Tankavaaran vanhin ja 
tunnetuin tapahtuma. Tankavaarassa on kilpailtu huuhdonnassa jo 
vuodesta 1973 ja tämä perinne on vahvasti kasvava uusien kullankaivajien 
ja asiasta kiinnostuneiden myötä. 

Ivalo Rock 24 - 25.7.15 Ivalo River Campingillä 

Esiintyjinä mm. Solid Base, Pelle Miljoona, Raaka-Aine ja Cat Cat.  

Watercross 25.7.15  

Jälleen heinäkuun lopulla, tarkemmin lauantaina 25.7 ajetaan Ivalon 
perinteinen Watercross kilpailu Hotelli Kultahipun rannassa. Luvassa kovaa 
menoa, hyvää tunnelmaa ja komiaa säätäkin on tilattu :D. Otathan parhaat 
ystäväsi mukaan ja saavut paikalle pitämään hauskaa rantapenkalle. 

Tunturisuunnistus 2015 1.-2.8.15  

Lapin suurin suunnitustapahtuma järjestetään tällä kertaa Saariselän 
maisemissa. Lapland Hotel Riekonlinna virallinen yhteistyökumppani!  

Jänkhällä jytisee moottoripyörätapahtuma 12.-16.8.15  

Pohjois-Suomen suurin moottoripyörätapahtuma järjestetään Saariselällä 
nyt jo 17. kerran. Vuonna 2014 jytistiin 2007 motoristin voimin! 
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Rumakuru MC ja Santa's Hotel 
Tunturi. 

 

http://www.inariviikot.fi/
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Rautaa Rajalle jenkkiautotapahtuma 22. - 24.8.15  

Santa’s Hotel Tunturi järjestämä jenkkiautotapahtuma. Vuonna 2014 
osallistui 71 autoa. 

Pidätämme oikeudet hintojen ja ohjelmien muutoksiin. 


