Mallan
luonnonpuisto
• 31 km2
• Perustettu: 1938,

rauhoitettu jo 1916

• Sijainti: Enontekiö

Saanan
luonnonsuojelualue
• Saanan etelärinteellä 2,4 km2
• Perustettu: 1988
• Sijainti: Enontekiö
Kilpisjärven luontokeskus
• Käsivarrentie 14145,
99490 Kilpisjärvi (Enontekiö)

• Puh. 0206 39 7990
• kilpisjarvi@metsa.fi
• Luontoon.fi/kilpisjarven-
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Kilpisjärvi

Kilpisjärven tunturit, Malla ja Saana – Gihcibákti ja Sáná, ovat osa Skandien vuoriston
reunaa. Malla on suojeltu luonnonpuistona, ja Saanaa varjelee kaksi luonnonsuojelualuetta.
Käsivarren suurtunturialue on osa saamelaista kulttuurimaisemaa. Kilpisjärven lähireiteillä
voit tutustua tuulenpieksämiin tunturipaljakoihin, reheviin lehtoihin sekä harvinaisiin
kasveihin ja eläimiin. Norjan ja Ruotsin korkeat huiput erottuvat horisontissa.
Reitit voivat ylittää valtioiden rajat. Ennen retkelle lähtöä täytyy itse tarkistaa voimassa
olevat matkustamisen, rajanylittämisen sekä lemmikkien viennin ja tuonnin säännöt.
Hätänumero on 112. Tiedä mistä soitat – kännykkä ei kuulu kaikkialla!

luontokeskus

• Luontoon.fi/malla
• Luontoon.fi/kasivarsi
•    KilpisjarviJaKasivarrenEramaa
Varautuminen

Ota mukaan säänmukaiset vaatteet ja jalkineet, eväät, kartta ja
suunnistusvälineet. Tunturissa sää
vaihtuu nopeasti ja kesälläkin voi
sataa lunta. Älä mene huipulle
kovalla tuulella, ukkosella tai
tuiskulla. Lue sääennuste ennen
retkeä.

Luonnon havainnointi

Alueella voi tavata monenlaista
tunturilajistoa huikeiden korkeuserojen, maaperän ravinteiden ja
merellisen ilmaston ansiosta.

Pyöräily

Salmivaara
(Čoalmmevárit)
1,2 km suunta, 1 h

Kylän pururadalta poikkeaa
polku Salmivaaran päälle, josta
on upeat näkymät Kilpisjärven
yli.

Tsahkaljärvi (Čáhkáljávri)
3,3 km rengasreitti, 1–2 h

Luontokeskukselta lähtee reitti
kirkkaalle tunturijärvelle.
Matkan varrella on kauniisti
polveileva Čáhkáljohkan putous.

Saanan (Sáná) polku
4,3 km suunta, 4–6 h
Saanan polku vie tunturin
huipulle ja takaisin.
Vaikka rinteen jyrkimmissä
kohdissa on portaat, on nousu
hengästyttävä. Matkalla on kota,
jossa voi pitää taukoa. Pysy
polulla, jottei maasto kulu!

Mallan luonnonpuistossa ja
Saanan luonnonsuojelualueella
ei saa pyöräillä. Muualla saa
pyöräillä, mutta polut ovat kivisiä.
Merkittyjä maastopyöräilyreittejä
ei ole.

Hiihto ja talviretkeily

Latuverkostoa on kevättalvisin noin 55 km. Osta latutarra
osoitteesta Kilpisjärvenladut.fi ja
tarkasta latutilanne.
Infogis.fi/kilpisjarvi. Laduilla ei saa
kävellä. Lumikenkäilijä voi tehdä
omat polkunsa.

Kalastus

Saanan (Sáná)
luontopolku
6 km rengasreitti, 2–3 h
Saanan luontopolulla tutustut
tunturiluontoon, kulttuuriin
ja historiaan. Polku kulkee
kallioisen Skirhasjohkan
jokiuoman poikki.

Mallan (Gihcibákti) polku
11 km suunta, 1–2 pv

Saanan (Sáná) kierto
14 km rengasreitti, 1 pv

Mallan luonnonpuiston läpi voi
kävellä Kalottireittiä kolmen
valtakunnan rajapyykille.

Saanan kiertävä reitti ohittaa
Saanajärven ja sen kaksi
kotaa, joihin voi pysähtyä
tauolle. Reitillä saa tuntumaa
tunturivaelluksen nousuihin ja
laskuihin. Huomaa, että reitillä
on jokia, joissa ei ole siltoja.

Matkalla on Gihcigorži /
Kitsiputous. Huomioi, että
reitillä on jokia, joissa ei ole
siltoja. Lue Mallan säännöt esitteen karttapuolelta.

LUONTOON.FI

Kalastonhoitomaksun, vapaluvat ja tiedot pyyntilajeista sekä
alamitoista voit hankkia luontokeskuksesta. Lupamyynti myös
osoitteessa Eraluvat.fi.
METSÄHALLITUS 2/2022.
KUVAAJAT: MICHAEL BANKARE, SUVI MANSIKKASALO,
TUIJA KANGASNIEMI, TIIA LEPISTÖ, SEIJA OLKKONEN,
TERHI TUOVINEN. KÄÄNNÖKSET LINGSOFT OY.
PAINOTALO PUNAMUSTA. PAINOSMÄÄRÄ 2 500 KPL.
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Mallan luonnonpuisto
Saanan luonnonsuojelualue
ja lehtojensuojelualue

Kesäreitti
Hiihtoreitti

Valtioiden raja

Moottorikelkkaura

Tie

Autiotupa / varaustupa

Kilpisjärvi
Gilbbesjávri

2,5
2,3

Tulentekopaikka / laavu

Luontokeskus
Pysäköinti, opastus

Luonnonnähtävyys / näköala

Kauppa

Vuokrakämppä

Laiva

0,8

3,6

Čáhkáljávri

Avoin kota / vuokrakota

Luontopolku

0 Nähtävyys
0,5 1

5,0

2 Kilometriä

1,2
8,0
1,2

Kuivakäymälä

Kilpisjärven
luontokeskus

Salmivaara
Čoalmmevárit

Silta
Sula virtapaikka talvella

2022

Ailakkalah

MALLAN LUONNONPUISTON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
SALLITTU
• Liikkuminen on sallittu sulan maan aikaan

vain jalkaisin ja vain merkittyä reittiä pitkin
• Lumipeitteisenä aikana saa liikkua omin
voimin myös reitin ulkopuolella
• Leiriytyminen on sallittu vain Kuohkimajärven autiotuvan pihapiirissä
• Tulenteko on luvallista vain autiotuvan
virallisella tulentekopaikalla

KIELLETTY
• Pyöräily
• Merkityltä reitiltä poikkeaminen sulan

maan aikaan
• Metsästys ja kalastus
• Marjastus ja sienestys
• Moottoriajoneuvojen käyttö
• Kivien ottaminen, siirtely ja pinoaminen
• Eläinten pyydystäminen tai häiritseminen,
sarvien tms. ottaminen

Julkaisut.metsa.fi
• Kasvien ja niiden osien ottaminen tai

vahingoittaminen
• Leiriytyminen ja tulenteko muualla kuin
Kuohkimajärven autiotuvan pihapiirissa
• Koirien vapaana pitäminen
• Koiravaljakolla ajo
• Roskaaminen
• Ilma-aluksella laskeutuminen
• Sotaromun kerääminen

