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Itä -Läpin lintupäikkäopäs 
 

Kunnan nimeä klikkaamalla pääset suoraan kunnan lintukohteiden esittelysivulle. 
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Itä -Läpin lintupäikkäopäs 
Tässä Itä-Lapin lintupaikkaoppaassa esitellään Pelkosenniemen, Kemijärven, Posion, Sallan, Savukosken ja 

Sodankylän lintupaikkoja. Opas on tarkoitettu kaikille linnuista ja luonnosta kiinnostuneille.  

Lintupaikoilla liikkuessa on hyvä muistaa jokamiehenoikeudet. Luonnossa saa liikkua vapaasti jalan, hiihtäen 

tai pyörällä, mutta luontoa tai muita ihmisiä ei saa häiritä. Jokamiehenoikeudet on esitelty seuraavalla 

sivulla tarkemmin. Moni lintupaikka sijaitsee metsäautoteiden ja muiden pikkuteiden varsilla. Nämä tiet 

saattavat olla etenkin kelirikkoaikaan huonokuntoisia, jolloin autolla ajaminen tapahtuu omalla vastuulla ja 

oman harkinnan mukaan.  

Lintutornien kunto on silmämääräisesti arvioitu oppaan laatimisen yhteydessä, mutta lintutornin kunto on 

silti hyvä arvioida itse ennen sinne kiipeämistä.  Lintutorniin nousukin tapahtuu aina omalla vastuulla ja 

oman harkinnan mukaan varovaisuutta noudattaen. Mikäli tornissa on jo ihmisiä, osoita huomaavaisuutta, 

sillä esimerkiksi tornin tärinä voi vaikuttaa kaukoputkiin ja kameroihin. 

Tärkeintä on kuitenkin nauttia luonnosta ja linnuista rohkeasti. Monet lintupaikoista soveltuvat koko 

perheen retkeilyyn, ovat helposti saavutettavissa ja varusteltuja esimerkiksi käymälällä ja tulipaikalla. 

Mitään erityisiä varusteita ei välttämättä tarvita, vaikka joillain paikoilla kiikarit tai kaukoputki auttavat 

lintujen havaitsemisessa. 

Oppaassa on mainittu vain muutamia lintupaikalla nähtäviä lajeja. Ajantasaiset ja laajemmat tiedot 

lintuhavainnoista saa TIIRA-järjestelmästä: http://www.tiira.fi/ 

Itä-Lapin lintupaikoista on tehty myös kartta Google Mapsiin. Oppaan sivuilla on kuvakaappauksia kartasta 

ja selaimessa kartan avaamalla voi katsoa mm. tarkemmat paikannimet ja kohteiden etäisyydet:  

 https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zosMStnKHmWw.kjTAEwo3xp5M 

Oppaassa on kerrottu myös sanalliset ajo-ohjeet kyseisen lintupaikan kunnan keskustasta lintupaikalle, 

mutta tarkemmat ja yksilöllisemmät ajo-ohjeet saa käyttämällä perinteistä Google Maps -karttaa selaimen 

kautta: 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217293570102363056035.0004efd9be57cb6a70d2f 

  

http://www.tiira.fi/
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zosMStnKHmWw.kjTAEwo3xp5M
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217293570102363056035.0004efd9be57cb6a70d2f
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Itä -Läpin lintupäikkäopäs 
Tietoa jokamiehenoikeuksista ja oppaan symboleiden selitteet. 

JOKAMIEHENOIKEUDET 

Saat 

 liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla 
kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla 
(esimerkiksi viljelyksessä olevat pellot ja istutukset) 

 oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on 
sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä 
asumuksista) 

 poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia 

 onkia ja pilkkiä 

 kulkea vesistössä ja jäällä 

Et saa 

 aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle 
 häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä 
 kaataa tai vahingoittaa puita 
 ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta 
 häiritä kotirauhaa 
 roskata 
 ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman 

maanomistajan lupaa 
 kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia 

Lähde www.ymparisto.fi 

Torni Uimapaikka 

Laavu Käymälä 

Kota Kaukoputki 
suositeltava 

Muu 
rakennus 

Kiikarit 
suositeltavat 

Katettu 
tulipaikka 

Luontopolku 

Tulipaikka Sopii koko 
perheelle 

Pöytä/tuolit Sopii liikunta-
rajoitteisille 

Kumisaappaat 
suositeltavat 

Soveltuu 
myös talvi-
käyttöön 
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P E L K O S E N N I E M I  
Keskellä itäistä Lappia sijaitseva Pelkosenniemi on jo sijaintinsa vuoksi hyvin monipuolinen luontomatkailun 

kohde. Pelkosenniemen erityispiirteinä ovat suuret aapasuot ja joki- ja tunturiluonto. Lisäksi 

Pelkosenniemellä on kyliä, joiden vanha rakennuskanta on säilynyt tähän päivään saakka. Kairalan ja 

Suvannon kylät ovat mielenkiintoisia vierailupaikkoja, ja kyläympäristöön tutustumisen lisäksi paikalla voi 

nähdä myös lintuja. 

Kunnassa on 6 varsinaista lintutornia, joiden lisäksi on useita muita lintujen tarkkailuun sopivia paikkoja. 

Helposti saavutettavin lintutorni on Savukoskentien varressa sijaitseva Sokanaapa, jonne tehtyjä leveitä 

pitkospuita pitkin voi kulkea myös pyörätuolilla ja lastenrattaiden kanssa. Aivan Pelkosenniemen keskustan 

vierestä koulun pihalta lähtee luontopolku Kilpiaavalle, jonka laajuus ja kauneus yllättävät kulkijan.  

Arvospuolella Arvosjoen rannalla sijaitseva lintutorni on suosittu bongauspaikka etenkin keväällä 

ensimmäisten muuttajien saapuessa. Pyhätunturin juurella sijaitsee Tunturiaavan lintutorni, joka 

puolestaan tarjoaa erilaisen tunturi- ja suoympäristökokemuksen. Myös Kairanaavan ja Kokonaavan 

lintutorneilta voi tehdä hyviä lintuhavaintoja. 

 
1. Arvosjoki ........................................................................................................................................................ 8 

2. Iso Aapalampi ja Pikku Aapalampi ................................................................................................................. 9 

3. Jänkäläisenaapa ........................................................................................................................................... 10 

4. Kairala .......................................................................................................................................................... 11 

5. Kairanaapa ................................................................................................................................................... 12 

6. Keminsaaret ................................................................................................................................................. 13 

7. Kilpiaapa ...................................................................................................................................................... 14 

8. Kohkosen allas ............................................................................................................................................. 15 

9. Kokonaapa ja Kokonjärvi ............................................................................................................................. 16 

10. Neulikkoaapa ............................................................................................................................................. 17 

11. Neulikkolampi ja Sammakkolampi ............................................................................................................ 18 

12. Sokanaapa (lintutorni) ............................................................................................................................... 19 

13. Sokanaapa (tie) .......................................................................................................................................... 20 

14. Suvanto ...................................................................................................................................................... 21 

15. Säynäjäjärvi ............................................................................................................................................... 22 

16. Tunturiaapa ............................................................................................................................................... 23 
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1. Arvosjoki 

 

Ajo-ohje: Pelkosenniemeltä ylitetään silta Arvospuolen suuntaan. Sillan jälkeen käännytään oikealle kohti 

Arvosjokea. Jatketaan noin 6 km. Heti Arvosjoen ylittämisen jälkeen kyltti osoittaa Arvosjoen lintutornille. 

Auton saa jätettyä opaskyltin viereen. 

Tien toiselta puolelta on lyhyt kävelymatka (noin 100 metriä) lintutornille. Lintutorni on hyväkuntoinen ja 

sinne mahtuu kerralla lintuja tarkkailemaan noin viisi henkilöä. Lintutornista avautuu hyvä näkymä 

Arvosjoelle. Arvosjoen lintutornilla vierailun yhteydessä kannattaa käydä läheisessä Lintuniemessä, jonne 

päästäkseen jatketaan Arvospuolentietä vielä kilometrin verran ja käännytään oikealle. 

Arvosjoki sopii hyvin lintujen tarkkailuun myös talvisin ja varhain keväällä. Arvosjoki on suosittu kohde 

varhaiskeväällä, jolloin ensimmäiset muuttolinnut tulevat paikalle. Arvosjoella nähtyjä lintulajeja ovat mm. 

haapana, kaakkuri, tukkasotka, isokoskelo ja telkkä. Keväisin paikalla nähdään runsaasti kurkia, 

laulujoutsenia ja metsähanhia. Myös pyy ja sepelkyyhky kuuluu alueella nähtyihin lajeihin. Pienemmistä 

linnuista paikalla on havaittu mm. ruokokerttunen, hernekerttu, pajusirkku ja västäräkki. Usein paikalla 

vierailee myös maakotka. 

Arvosjoen lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7438142, 525183 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.05960585, 27.57898423 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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2. Iso Aäpälämpi jä Pikku Aäpälämpi 

 

Pikku Aapalampi ja Iso Aapalampi sijaitsevat muutaman 

kilometrin päässä toisistaan. Pikku-Aapalampi sijaitsee 

hieman kauempana tiestä ja sinne päästäkseen on kuljettava 

pienen metsäkaistaleen läpi.  Lampi näkyy aapakaistaleen 

takana.  

Myös Iso-Aapalammen linnut voi nähdä paremmin kulkemalla 

tieltä lähemmäksi lammen rantaa. Kumisaappaat ovat 

suositeltavat ja kiikareilla lintuja voi tarkkailla paremmin. 

Lammilla voi nähdä erilaisia vesilintuja ja ympäröivillä soilla 

voi nähdä erilaisia kahlaajia. 

 

Pikku Aapalampi. 

Pikku Aapalammen koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7428911, 536292 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.97567676, 27.83152849 

Iso Aapalampi. 

Ison Aapalammen koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7431201, 535402 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.99632238, 27.81182343 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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3. Jä nkä lä isenääpä 
Ajo-ohje: Pelkosenniemeltä ajetaan kohti Savukoskea noin 11 km. Sokanaavan lintutornin jälkeen jatketaan 

matkaa vielä 1 km, jonka jälkeen käännytään ensimmäisestä risteyksestä oikealle, Loukaksentielle. 

Loukaksentietä jatketaan 120 metriä, jonka jälkeen käännytään vasemmalle. Tietä jatketaan 2 km, jonka 

jälkeen Jänkäläisenaapa on tien vieressä. Jänkäläisenlampi näkyy tielle hieman kauempana. 

Kumisaappaiden kanssa kulkemalla voi mennä lähemmäksi lampea.  

 

Jänkäläisenaavalla voi nähdä mm. laulujoutsenia, jänkäsirriäisiä, jänkäkurppia ja liroja. Useana kesänä myös 

kaakkuri on pesinyt Jänkäläisenlammella. 

 

Jänkäläisenaavan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7450388, 528249  

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.1691777, 27.65242306 

Kaakkuri. (Kuva David Karnå /  Wikimedia Commons / CC-BY-3.0) 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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4. Käirälä 

Ajo-ohje: Kairalan kylä sijaitsee Pelkosenniemen keskustasta 10 km Sodankylään päin tietä 5 (E63) pitkin.  

Kairalan kylä on luokiteltu arvokkaaksi perinnemaisemaksi. Auto kannattaa jättää sopivaan paikkaan ja 

tutustua kylän ympäristöön kävellen tai polkupyörällä. Kevät on hyvää aikaa tarkkailla peltoja, sillä kiurut ja 

peltolinnut sekä hanhet kokoontuvat keväisin Kairalan pelloille. Petolinnuista voi nähdä esimerkiksi 

suopöllöjä tai sinisuohaukkoja saalistamassa. Usein keväällä Kairalan pelloilla voi nähdä myös suokukkoja. 

 

 

Kairalan kylän koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7452702, 519405 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.19063645, 27.44856211 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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5. Käiränääpä 

 

Ajo-ohje: Pelkosenniemeltä noin 10 km Sodankylään päin sijaitsee Kairalan kylä. Kairalan kylän kohdalta 

seurataan opasteita Luiron suuntaan. Ajetaan Luiron kylän läpi pohjoiseen. Yleinen tie päättyy, jonka 

jälkeen jatketaan vielä noin 3 km. Tien vasemmalla puolella on opasteet Kairanaavan lintutornille. Auton 

saa jätettyä opasteiden kohdalle.  

Kulku tornille tapahtuu opasteiden mukaan. 500 metriä matkasta tapahtuu polkua pitkin, 300 metrin 

loppumatkalle on pitkospuut. Kuivalla säällä reitillä ei tarvitse kumisaappaita, sillä suoalueilla on pitkospuut. 

Lintutorniin sopii kerrallaan noin neljä henkilöä. Lintutornista avautuu näkymä Kairanaavan aapasuolle. 

Kairanaavalla voi nähdä mm. kurkia ja joutsenia. Kairanaavalla voi bongata myös kahlaajia ja petolintuja.  

Tornin yhteydessä on alueen linnustosta kertova opaste, vieraskirja lintuhavainnoille ja pöytä sekä penkki. 

Lisäksi lintutornilla on epävirallinen tulipaikka, jonka ympärillä ei ole mitään kiviä/rakenteita.  

Kairanaavan lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7460186, 521368 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.25763335, 27.49531534  

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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6. Keminsääret 
 

Keminsaarten näköalatornille on matkaa lähimmältä tieltä noin 400 metriä. Mukaan kannattaa ottaa 

kumisaappaat, kartta ja/tai GPS-laite, sillä tornille ei mene selkeää polkua. 

Keminsaarten näköalatorni on korkea ja melko huonokuntoinen. Torni huojuu, sillä se on aikoinaan 

rakennettu elävien puiden varaan. Torniin kiivetään omalla vastuulla ja oman harkinnan mukaisesti. 

Tornista avautuu melko kapea näkymä Keminsaarille, sillä lähipuut ovat kasvaneet näkymän eteen. 

Keminsaariin voi tutustua myös veneellä.  

 

Keminsaarten näköalatornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7445689, 524708 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.12734092, 27.56965318 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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7. Kilpiääpä 

 

Ajo-ohje: Pelkosenniemeltä käännytään Pelkosenniemen yläasteelle (Koulutielle). Auton voi jättää koululle 

sopivaan paikkaan.  

Opasteet lintutornille alkavat koulun pihalta. Kulku lintutornille tapahtuu pururataa ja maastoon valkoisilla 

tolpilla merkittyä luontopolkua pitkin. Suolla on pitkospuut, joten matkan voi kulkea myös ilman 

kumisaappaita. Kävelymatkaa tornille tulee 2,8 km.  

Kilpiaapa on erittäin suuri suo, jonka avarat näkymät ovat kauniita. Taustalla näkyy myös Pyhä-Luosto-

alueen tunturit. Lintutorni on hyväkuntoinen, ja sinne mahtuu kerrallaan noin 5 ihmistä. Tornissa on 

opaste, joka kertoo suon linnustosta, sekä vihko lintuhavainnoille. Lähiympäristössä on myös penkki sekä 

tulipaikka.  

Paikalla voi nähdä mm. laulujoutsenia, kurkia, taivaanvuohia ja kuoveja. Polun varressa voi tavata myös 

käpytikkoja, suopöllöjä, kapustarintoja ja sinisuohaukkoja. 

Kilpiaavan lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7443090, 519525 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.10440903, 27.4497288 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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8. Kohkosen älläs 

 

Ajo-ohje: Pelkosenniemeltä ajetaan Sodankylään päin noin 17 km. Kokkosnivan kohdalta käännytään kohti 

Kokkosnivan voimalaitosta. Patoaltaalle pääsee joko Kohkosentietä tai Kokkosnivan tietä. Kokkosnivantietä 

patoaltaalle pääsee seuraamalla Kokkosnivan voimalaitoksen opaskylttejä. Kun opaskyltit osoittavat 

vasemmalle, jatketaankin suoraan patopenkalle. Auton saa jätettyä patopenkan päälle. 

 

Altaalla on nähtävissä runsaasti pääskyjä sekä vesilintuja. Altaalla tavataan etenkin kevätmuuttoaikaan 

paljon vesilintuja, kuten jouhisorsia ja tukka- ja lapasotkia. Arktiset muuttajat, kuten vesilinnut kuikka, 

kaakkuri, mustalintu ja alli sekä kahlaajat, kuten valkoviklo, mustaviklo ja suosirri, kokoontuvat usein 

Kohkosen altaalle.  

 

Kohkosen altaan tarkkailupaikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7456214, 513997 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.22244063, 27.32397799 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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9. Kokonääpä jä Kokonjä rvi 

 

Lintutorni sijaitsee Kokonjärven lähiympäristössä. Mukaan kannattaa varautua navigaattorilla ja/tai 

kartoilla, sillä paikalle ei ole opasteita.  

Kokonjärven lintutorni on melko huonokuntoinen, mutta sieltä avautuu kohtuullisen hyvät näkymät 

Kokonjärvelle ja sitä ympäröivälle suolle.  

Kokonjärvellä ja Kokonaavalla voi nähdä monia lintulajeja. Alueella on havaittu mm. laulujoutsenia, kurkia, 

sinisorsia, jouhisorsia ja uiveloita.  Varpuslinnuista paikalla voi nähdä esimerkiksi metsäkirvisen, 

niittykirvisen, pohjansirkun, pikkusirkun tai pajusirkun. Kahlaajista paikalla on havaittu mm. liro ja 

mustaviklo. Alueella on nähty myös sisämaassa melko harvinainen merikihu.  

 

Kokonjärven lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7441258, 530205 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.08709442, 27.6952364 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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10. Neulikkoääpä 

 

Neulikkoaavalla voi nähdä etenkin keväisin paljon 

lintuja. Suurimman tulvan aikaan Neulikkoaapa on 

kokonaan veden peitossa ja tarjoaa mm. 

muuttolinnuille hyvän kokoontumispaikan. Aapasuolla 

voi nähdä  mm. taivaanvuohia, kuoveja, liroja, 

niittykirvisiä ja pajusirkkuja.  

Havaituista lajeista taivaanvuohi on helppo tunnistaa 

lentämisestä kuuluvasta ”määkivästä” äänestä. Laajan 

aavan näkee hyvin tien päältä, joten välttämättä 

tarvetta kumisaappailel ei ole. Kiikareista tai 

kaukoputkista on apua suuren aavan linnuston 

tarkkailussa. 

 

 

Neulikkoaavan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7432408, 534451  

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.00725844, 27.79036954 

Taivaanvuohi (Kuva: Hans Hillewaert / Wikimedia Commons) 

 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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11. Neulikkolämpi jä Sämmäkkolämpi 

 

Alle kilometrin päässä toisistaan sijaitsevat 

Neulikkolampi ja Sammakkolampi sopivat hyvin 

yhdeksi kohteeksi lintupaikkakierroksella mm. 

Neulikkoaavalle ja Säynäjäjärvelle.  

Lammilla voi nähdä mm. laulujoutsenia, kuikkia, 

kuoveja, telkkiä ja kurkia. Lintuja voi tarkkailla joko 

tien päältä tai kulkemalla lähemmäksi lampea 

suoalueelle, jolloin mukaan kannattaa ottaa 

kumisaappaat.  

Neulikkolampi. 

Neulikkolammen koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7432377, 535150 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.00689995, 27.80639474 

 

Sammakkolammen koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7431991, 535802 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.00336124, 27.82123391 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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12. Sokänääpä (lintutorni) 

 

Ajo-ohje: Pelkosenniemeltä lähdetään Savukoskelle päin. Risteyksestä Savukoskentietä ajetaan noin 4,5 

km. Sokanaavan lintutornille on selkeät opasteet tieltä. Auton voi jättää P-paikalle. 

Helppokulkuinen ja esteetön luontopolku on noin 600 metriä pitkä. Polun voi kulkea pyörätuolilla sekä 

lastenrattaiden kanssa. Polun varrella olevat opasteet kertovat suosta ja sen linnustosta. 

Lintutorni on kaksikerroksinen ja hyväkuntoinen torni, johon mahtuu enintään 20 henkilöä. Alempaan 

kerrokseen pääsee loivaa ramppia pitkin myös pyörätuolilla ja vaunuilla. Lintutornissa on korokkeita ja 

penkki. Lintutornin lähiympäristössä on myös inva-varusteltu ja hyväkuntoinen käymälä. 

Aavalla voi nähdä mm. laulujoutsenia, kuokkia, uiveloita ja jänkäsirriäisiä. Myös haukat sekä pöllöt ovat 

paikalla tavattavia lajeja. Etenkin muuttohaukka on paikalla usein nähty laji. 

 

Sokanaavan lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7449452, 524706 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.16109458, 27.57040294 

 

 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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13. Sokänääpä (tie) 

 

Ajo-ohje: Sokanaavan P-paikalta jatketaan Savukoskelle päin noin 1,2 km. Vasemmalle kääntyy puomilla 

suljettu tie. Tie vie Sokanaavalle. Kävelymatkaa Sokanaavan laidalle tulee noin 700 m. Tietä pitkin voi 

kävellen tai pyöräillen käydä havainnoimassa lintuja. Kohteella voi käydä myös talvisin. 

Tieltä katsottuna Sokanaavalla voi havaita erilaisia päiväpetolintuja, kuten maakotkan, muuttohaukan tai 

sinisuohaukan. Myös erilaisia kanalintuja, kuten metsoja, teeriä, pyitä sekä riekkoja on havaittu usein tieltä. 

Iltaisin ja öisin Sokanaavan metsäsaarekkeissa voi nähdä erilaisia pöllöjä. 

 

Sokanaavan laidan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7450072, 525798 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.16656398, 27.59575015 

 

  
Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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14. Suvänto 
Ajo-ohje: Pelkosenniemeltä ajetaan kohti Kemijärveä 3,6 km. Tämän jälkeen käännytään oikealle 

Pyhäntielle, kyltissä lukee Suvanto 15 km. Tämän jälkeen ajetaan Pyhäntietä 5,2 km, jonka jälkeen 

käännytään vasemmalle edelleen Suvannon suuntaan. Suvannontietä jatketaan 10 km Suvannon kylälle. 

Suvannon kylämaisema on kaunis ja suojeltu perinnemaisema. Lintuja kylällä voi katsoa esimerkiksi kylän 

pelloilta. Joelle voi katsella sillalta tai nähtävyytenä toimivan vanhan lossin luota. Suvannon kylällä on 

havaittu mm. lehtokurppa, pensaskerttu, kapustarinta ja sepelkyyhky. Petolinnuista alueella on nähty mm. 

hiirihaukka ja kanahaukka. 

 

Suvannon kylän koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7448370, 512079 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.15216252, 27.27876993 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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15. Sä ynä jä jä rvi 

 

Säynäjäjärvi on Pelkosenniemen ja jopa koko Lapin paras lintujärvi. Järvi sijaitsee Kemihaaran soiden 

sydämessä. Järven pinta-ala on noin 92 ha. Kävelyreitti kulkee metsäautotien laidasta kumisaappailla 

vanhaa tienpohjaa pitkin. Kohde vaatii noin 1,5 km kävelyä järvelle, mutta se palkitaan runsaalla linnustolla. 

Järvellä voi nähdä hyvin paljon erilaisia sorsia, uiveloita, telkkiä, tukkasotkia ja mustalintuja. Lisäksi 

Säynäjäjärvellä voi nähdä ainutlaatuisen paljon pilkkasiipiä, sillä järvellä on suuri sisämaan 

pilkkasiipipopulaatio.  

Säynäjäjärvi soveltuu hyvin myös kalastukseen ja linturetkeilyvarusteiden lisäksi mukaan kannattaa pakata 

myös vaikkapa mato-onki, sillä järvessä on mm. ahvenia.  Säynäjäjärven linturetken yhteydessä kannattaa 

pysähtyä myös katsomassa Neulikkoaavan, Neulikkolammen, Sammakkolammen ja Iso- ja Pikku-

Aapalampien linnusto. 

 

Säynäjäjärvi kuvattuna metsäautotieltä, järvi näkyy suon toisella puolella. 

Säynäjäjärven koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7434074, 533356 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.02232458, 27.76572125 

Pilkkasiipi (Kuva: Dave Menke) 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle



23 
 

16. Tunturiääpä 

 

Ajo-ohje: Reitti Tunturiaavalle lähtee Pyhätunturilta. Auton voi jättää esimerkiksi luontokeskus Naavan P-

alueelle.  

Tunturiaavan luontopolulle päästäksesi kannattaa seurata Isokurun ja Tunturiaavan opasteita. 

Luontopolulla on opasteet lintutornille. Kokonaisuudessaan lintutornilla ja Isokurulla poiketen reitin pituus 

on noin 5,5 km. 

 Tunturiaavalla on monipuolinen kahlaaja- ja vesilinnusto. Tornista avautuu hyvät näkymät sekä 

Tunturiaavalle ja siellä olevalle pienelle lammelle että Pyhätunturille. Tunturiaapa ja Pyhätunturin 

ympäristö soveltuvat retkeilyyn myös talvisin esimerkiksi hiihtämällä tai lumikenkäilemällä reitit, jolloin 

alueella voi havaita mm. hömö-, lapin- ja sinitiaisia, närhiä, kuukkeleita ja urpiaisia. 

Tunturiaavan lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7431629, 509189 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.00209314, 27.21076358 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle



 

K E M I J Ä R V I 
Itä-Lapin ainoan kaupungin, Kemijärven, maisemaa hallitsevat vesistöt. Kemijärvellä sijaitsee suuri Kemijärvi 

ja Suomen suurin joki, Kemijoki. Lintuja voi tarkkailla eri kohdista näitä vesistöjä, joko rannoilta tai 

veneilemällä. 

Kemijärven kunnassa sijaitsee myös Suomutunturi, joka on mielenkiintoinen matkailukohde. Suomulla 

sijaitsee myös lintutorni, joka on käymisen arvoinen. Muita lintutorneja Kemijärvellä on kaksi. Toinen on 

Myllykummun/Kalkiaisuopajan lintutorni (myös nimellä Kostamon lintutorni), ja se sijaitsee Kemijärven 

pohjoispuolella noin 16 km päässä keskustasta. Kemijärven eteläpuolella sijaitsee Kulmunginniemen 

lintutorni, joka sijaitsee noin 33 km päässä keskustasta. 
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24Takaisin kuntakartalle
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Takaisin kuntakartalle
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17. Honkäkänkään metsä polku 

 

Ajo-ohje: Kemijärveltä ajetaan kohti Rovaniemeä 2 kilometriä, jonka jälkeen käännytään vasemmalle 

Pöyliön suuntaan. Pöyliöntietä jatketaan 1,5 km, jonka jälkeen tien vasemmalla puolella on P-paikka. 

Metsäpolun lähtöpiste on tien toisella puolella. 

Metsäpolulla on pitkospuut kosteilla alueilla, joten kuivalla säällä kumisaappaita ei tarvita. Polku kulkee 

opastettuna erilaisten metsätyyppien läpi. Metsäpolku on noin 3 kilometriä pitkä ja polun varrella on 

taukopaikka, jossa on grillikatos, käymälä sekä tulipaikka. Taukopaikan vierellä on Honkalampi, jonka 

rantaan johtaa pitkospuut.  

 

Metsäpolun varrella voi nähdä ja kuulla erilaisia lintuja, kuten metsoja, teeriä, pohjansirkkuja ja 

lehtokurppia.  

 

Honkalammen taukopaikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7398195, 515278 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.70192899, 27.34616139 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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18. Jääkkolänlähti 

 

Ajo-ohje: Kemijärveltä ajetaan kohti Sallaa ja Isokylän kohdalta 

käännytään kohti Peräposiontietä. Peräposiontietä ajetaan 1,4 

km ja käännytään sitten oikealle Ollilantielle. Tätä tietä 

jatketaan, kunnes tullaan Jaakkolanlahdelle. Vesimaisema 

avautuu tien molemmin puolin. 

Jaakkolanlahdella voi nähdä mm. taivaanvuohen, suokukon, 

pikkukuovin, lapinsirkun ja sepelkyyhkyn. Jaakkolanlahti sopii 

hyvin yhdeksi etapiksi esimerkiksi linturetkellä Kalkonniemeen, 

sillä paikat sijaitsevat lähellä toisiaan. 

 

 

 Jaakkolanlahden koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7395760, 524823 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.6794626, 27.56192005 

  

Pikkukuovi (Kuva: Dick Daniels / Wikimedia) 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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19. Kälkiäisuopäjä (Myllykumpu) 

 

Ajo-ohje: Kemijärveltä ajetaan kohti Sallaa ja käännytään vasemmalle Pahkakummun suuntaan 

(Pahkakummuntie). Jatketaan noin 16 km. Tien vieressä on opaste lintutornille ja auton saa jätettyä tien 

vasemmalla puolella olevalle pienelle parkkipaikalle. 

P-paikalta on noin 400 metrin kävelymatka lintutornille. Reitillä on suoalueilla pitkospuut, joten kuivalla 

säällä kumisaappaita ei tarvitse. Kalkiaisuopajan lintutorni on hyväkuntoinen ja sinne mahtuu enimmillään 

noin kymmenen henkilöä. Torni on katettu ja siellä on pöytä ja penkit. 

Tornista avautuu hyvät näkymät Kalkiaisjoelle. Tornista voi nähdä mm. kurkia, laulujoutsenia, jouhisorsia ja 

haapanoita. Alueella voi nähdä myös mm. ruokokerttusia ja pajusirkkuja. Myös taivaanvuohen voi nähdä ja 

kuulla alueella. 

 Lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7413096, 523986 

WGS84 – maantieteelliset koordinaatit: 66.83503847, 27.54641261 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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20. Kälkonniemi 

 

Ajo-ohje: Kemijärveltä ajetaan kohti Sallaa ja Isokylän kohdalta käännytään kohti Peräposiontietä. 

Peräposiontietä ajetaan 3,1 km ja käännytään sitten oikealle Imposentielle. Tätä tietä jatketaan, kunnes 

tullaan Kalkonniemeen. 

Kalkonniemessä on hieno hiekkaranta ja niemi, josta voi tarkkailla lintuja. Kalkonniemi soveltuu myös koko 

perheen uinti- ja retkikohteeksi, sillä paikalla on pukukoppi, grillikatos, liiteri sekä käymälä.  

Kesäaikaan Kalkonniemessä voi nähdä mm. tukkakoskelon, mustalinnun, kaakkurin, kurjen, telkän, 

kalatiiran, lapintiiran ja erilaisia lokkeja. Kalkonniemeen johtavan tien viereisillä pelloilla voi tavata myös 

esimerkiksi kuoveja. Talvisin Kalkonniemessä voi nähdä erilaisia tiaisia, kuten hömötiaisen, lapintiaisen, 

sinitiaisen ja talitiaisen. 

 

Kalkonniemen koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7394466, 524623 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.667871, 27.55713135  
Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle



30 
 

21. Kotäväärän nä ko torni 

 

Ajo-ohje: Kemijärveltä ajetaan kohti Sallaa. Isokylän jälkeen jatketaan vielä km, jonka jälkeen käännytään 

vasemmalle Puikkolaan päin. Tienviitassa on kyltti, jossa lukee ”näkötorni”. Näkötornin opasteita 

seuraamalla pääsee Kotavaaran P-paikalle. 

Kotavaaran P-paikalta on noin 400 metrin jyrkkä kävelymatka Kotavaaran päälle. Kotavaaran laella on 

kolmekerroksinen metallinen näkötorni, johon voi kiivetä omalla vastuulla. Kiipeäminen palkitaan hienoilla 

Kemijärven maisemilla. Tornista voi myös tarkkailla linnustoa ja tornista voi nähdä esimerkiksi kurkia. 

Lähimaastossa voi nähdä myös esimerkiksi lapintiaisen ja muita metsän lintuja. 

Tornin ympäristössä on myös laavu ja tulipaikka.    

 

 

Näkötornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7398934, 525449 

WGS84 – maantieteelliset koordinaatit: 66.70788324, 27.57675421 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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22. Kulmunginniemi 
 

 

Ajo-ohje: Kemijärveltä ajetaan Luusuantietä kohti Ranuaa noin 31 kilometriä, jonka jälkeen käännytään 

vasemmalle Kulmungin ja Itärannan viittojen osoittamaan suuntaan. Itärannantietä jatketaan 900 metriä, 

jonka jälkeen käännytään vasemmalle Kulmungintielle. Tätä tietä jatketaan 1,6 km, jonka jälkeen T-

risteyksestä käännytään vasemmalle. Tie kulkee kapeassa niemessä.  

Lintutorni sijaitsee tien vieressä tien 

vasemmalla puolella. Lintutorni ei ole 

esteetön, mutta Kulmunginniemi kohteena 

sopii myös liikuntarajoitteisille, sillä lintuja 

voi hyvin tarkkailla maan tasaltakin. 

Lintutornilta 150 metrin päässä on myös 

laavu ja veneenlaskupaikka. Lintutorni on 

tukeva ja hyväkuntoinen ja siellä on pöytä 

ja penkit. Torniin mahtuu kerrallaan 

kymmenen henkilöä. Näkymä avautuu 

vesistöön. Paikalla voi nähdä mm. kuikan, 

tiiran, erilaisia lokkeja, haarapääskyn sekä 

erilaisia vesilintuja, kuten jouhisorsan tai 

isokoskelon.  

Kulmunginniemen lintutorni ja sieltä avautuva maisema. 

Lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7376134, 514828 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.50404745, 27.33329716 

Jouhisorsa (Kuva: J.M. Garg /Wikimedia Commons) 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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23. Kuumälämpi 

 

Ajo-ohje: Kemijärven keskustassa käännytään esimerkiksi Luusuantielle ja sieltä Kuumaniemenkadulle. 

Kuumaniemenkatu muuttuu Esaiaksenkaduksi ja vie Kuumalammen rantaan. Kuumalammen rannalla oleva 

tie soveltuu hyvin koko perheen ulkoiluun ja lintujen tarkkailuun. 

Kuumalammen kauniissa ympäristössä voi nähdä yleisimpiä vesilintuja, kuten mm. sinisorsan, 

laulujoutsenen ja erilaisia lokkeja, kuten naurulokin ja pikkulokin. Kohde sopii hyvin myös lapsiperheille ja 

liikuntarajoitteisille, sillä kohde on lähellä Kemijärven keskustan palveluita ja tiet ovat hyväkuntoiset. 

 

 

Kuumalammen koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7399447, 519403 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.71292702, 27.43982058 

  
Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle



33 
 

24. Kä smä njoki jä Kä smä nperä  

 

Ajo-ohje: Kemijärveltä ajetaan Sallantietä/Kuusamontietä 28 kilometriä, jonka jälkeen käännytään oikealle 

Käsmänperän suuntaan.  

 

Käsmäntiellä on useita lintujen tarkkailuun soveltuvia kohteita, kuten vesistöjä ja peltoja. Käsmänjokea voi 

myös tarkkailla Kuusamontien varressa olevalta levähdysalueelta, jossa on pöytä ja tuolit. Levähdysalue 

sijaitsee noin kilometrin päässä Käsmäntien risteyksestä Kuusamoon päin.  

 

Käsmänperän yhden lintujen tarkkailuun soveltuvan paikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7391531, 541287 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.6397588, 27.93313668 

  

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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25. Päjulänräntä 
Ajo-ohje: Pajulanranta sijaitsee ABC:n/Linja-autoaseman vieressä, Kemijärven keskustan vieressä, 

Rovaniementien/Sallantien toisella puolella. Rantaan pääsee ylittämällä rautatien. 

Pajulanranta on yksi paikka tarkkailla Kemijärven lintuja. Rannalta on nähty mm. liro ja laulurastas. 

Pajulanranta sopii yhdeksi pysähdykseksi esimerkiksi matkalla Taiteilijaniemeen.  

Laulurastas (Kuva Andreas Trepte, www.photo-natur.de) 

 

 

Paikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7399983, 518854  

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.71776945, 27.42745973 

  

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle

http://www.photo-natur.de/


35 
 

26. Pitkä siltä 

 

Ajo-ohje: Kemijärveltä ajetaan kohti Sallaa. Pitkäsilta ylittää Kemijärven. Pitkälläsillalla on levähdyspaikka, 

jossa on opaste ja tuoli penkkeineen. 

Silta kuvattuna Kemijärven rannalta. 

Pitkältäsillalta voi katsella Kemijärven lintuja. Liikenneturvallisuus tulee ottaa huomioon, sillä vieressä 

kulkee myös junarata ja viereisellä tiellä liikkuu paljon autoja. Kiikareiden ja kaukoputken avulla on 

mahdollista katsella kauemmas Kemijärvessä oleville saarille. 

Pitkältäsillalta tehtyjä havaintoja ovat mm. haapana, jouhisorsa, mustalintu, kaakkuri ja tavi. Myös kurkia ja 

laulujoutsenia voi nähdä etenkin muuttoaikaan.  

Pitkänsillan P-paikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7399787, 519937 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.71594274, 27.4519805 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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27. Seitäkorvä jä Juujä rvi  
 

 

Ajo-ohje: Kemijärveltä ajetaan Luusuantietä kohti Ranuaa 41 km, jonka jälkeen käännytään vasemmalle 

Seitakorvantielle. Kyltissä lukee ”Kemijoki Oy Seitakorva”. Auton saa jätettyä patopenkalle. 

Voimalaitospadolta on hyvä katsella patoaltaan ja joen lintuja, kuten pikku-, nauru- ja kalalokkeja ja erilaisia 

vesilintuja. Seitakorvalla on nähty myös mm. merimetso ja varpushaukka. 

Seitakorvan voimalaitospatoallas. 

Juujärven laavu sijaitsee Seitakorvan voimalaitoksen jälkeen. Voimalaitoksen jälkeen käännytään jyrkästi 

oikealle ja jatketaan soratietä Juujärven rantaan. Paikalla on hyväkuntoinen laavu ja veneenlaskupaikka. 

Kohde sopii ympärivuotiseen retkeilyyn. Myös Juujärven kylällä kannattaa vierailla ja kiikaroida esimerkiksi 

kylän peltoja. Juujärven järvellä ja kylällä voi nähdä mm. lehtokurpan, pikkukuovin, kurjen, laulujoutsenen 

tai töyhtöhyypän. Myös ampuhaukka ja tuulihaukka on havaittu alueella. 

Juujärven laavu ja järven ranta. 

Juujärven laavun koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7364217, 514160 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.39717204, 27.31692419  

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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28. Suomu 

 

Ajo-ohje: Kemijärveltä ajetaan kohti Kuusamoa noin 40 kilometriä, jonka 

jälkeen käännytään opasteiden mukaan oikealle (Räisäläntie) kohti 

Suomutunturia. Räisäläntietä jatketaan 2,6 km. Suomun lomakeskuksen 

jälkeen oikealle kääntyy Vehontie. Vehontietä jatketaan kohti rantaa. 

Tiestä haarautuu noin 1,9 km jälkeen tie vasemmalle. Tämä tie vie 

rantaan, jonne tulee matkaa 400 metriä. 

P-paikalta on tornille kävelyä parikymmentä metriä. Suomutunturin 

lintutorni on hyväkuntoinen ja katettu torni, josta on näkymät 

Suomujoelle. Torniiin sopii kerrallaan noin kymmenen henkilöä. Tornissa 

on pöytä ja tuolit. 

Tornista voi nähdä mm. kurkia ja laulujoutsenia. Suomujoella voi nähdä 

esimerkiksi haapanan, tavin ja sinisorsan.  

 

Lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7385026, 543871 

WGS84 – maantieteelliset koordinaatit: 66.58105448, 27.98919833 

  

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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29. Täiteilijänniemi 

 

Ajo-ohje: Pajulanrannasta eli Kemijärven ABC:n/linja-

autoaseman pihan takaa jatketaan oikealle pitkin 

Uitonniementietä tai Pajulantietä ja jatketaan sitten 

Taiteilijankatua Taiteilijanniemeen. 

Taiteilijanniemen kärjessä on penkki, jolle voi istua 

katselemaan Kemijärveä ja sen linnustoa. 

Taiteilijanniemestä voi nähdä Kemijärvellä olevia lintuja, 

kuten pikkulokkeja ja naurulokkeja. Etenkin 

muuttoaikaan voi nähdä myös runsaasti laulujoutsenia. 

Taiteilijanniemestä on havaittu myös esimerkiksi 

härkälintu.  

 

Paikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7400278, 519006 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.72040637, 27.43095198 

  

Härkälintu (Kuva: Martin Olsson / Wikimedia Commons) 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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30. Tohmo 

 

Ajo-ohje: Kemijärveltä ajetaan kohti Sodankylää noin 8 km. Tienviitta osoittaa Tohmon kylän suuntaan, 

jolloin käännytään oikealle Tohmontielle. Risteyksessä on myös opaste uimapaikalle. Tohmontietä 

jatketaan noin 1,5 km, jolloin päästään Tohmon uimapaikalle ja venesatamalle. 

Paikalla on laavu, pukukopit ja käymälä. Paikka soveltuu siis hyvin koko perheen retkikohteeksi. Paikka 

soveltuu ympärivuotiseen retkeilyyn, mutta etenkin muuttoaikana Tohmon uimarantaa vastapäätä voi 

nähdä runsaasti laulujoutsenia. Myös muita lintuja, esimerkiksi vesipääskyjä, voi nähdä retkeilyn tai 

uintihetken lomassa. 

 

Uimarannan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7405272, 516502 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.76535025, 27.37485722 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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31. Vänhä pumppäämontie 
Ajo-ohje: Kemijärven keskustasta 

ajetaan kohti Sallaa noin kilometri. 

Pitkänsillan jälkeen kääntyy tie 

vasemmalle rautatien yli. Tämä tie on 

vanha pumppaamontie, joka sopii hyvin 

lintujen tarkkailuun.  

Pumppaamontieltä on hyvä tarkkailla 

Kemijärven lintuja. Paikalla voi nähdä 

erilaisia vesilintuja, mm. kuikkia, 

isokoskeloita, uiveloita ja mustalintuja. 

Paikka sopii hyvin yhdeksi etapiksi 

Kemijärven lintukierroksella, 

yhdistettynä esimerkiksi Pajulanrantaan, 

Pitkäänsiltaan ja Taiteilijanniemeen. 

 

Paikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7400075, 520788 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.71846974, 27.47132159 

  

Isokoskelo (Kuva: Quartl / Wikimedia Commons) 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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32. Vuostimon luontopolku 

 

Ajo-ohje: Kemijärveltä ajetaan kohti Sodankylää/Pelkosenniemeä. Vuostimon kylän kohdalta lähtee 

luontopolku. Tien toisella puolella on majoituspaikka Kuukiuru, jonka kyltti toimii hyvänä maamerkkinä 

luontopolunkin lähtöpisteelle. Kemijärveltä ajettaessa Kuukiuru sijaitsee tien oikealla puolella ja samalta 

kohdalta tien vasemmalta puolelta lähtee luontopolku.  

Vuostimon luontopolku on noin 2,6 km pitkä. Reitti ei ole rengasreitti, joten sama matka pitää kävellä myös 

takaisin lähtöpisteeseen, jolloin matkaa tulee yhteensä hieman yli 5 km. Reitti on melko helppokulkuista 

vanhaa talvitienpohjaa. Joillain kosteilla alueilla on pitkospuut, mutta kumisaappaat ovat silti erittäin 

suositeltavat. Reitin varrella on kota ja laavu levähdyspaikkoina. Luontopolun varrella on alueesta ja sen 

eläimistöstä kertovia opaslappuja usealla kielellä.  

Luontopolun lähtöpaikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7429500, 523147 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.9822499, 27.53048341 

  
Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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33. Vuostimonsälmi 

 

Ajo-ohje: Pelkosenniemeltä tultaessa käännytään 

Pyhätunturintielle ja jatketaan kohti Pyhätunturia noin 

8 km. Vuostimonsalmen vieressä on P-alue (ja 

opasteet Lomakeskus Luppoon), johon auton voi 

jättää.  

P-alueelta voi kulkea helposti rantaan tarkkailemaan 

lintuja. Vuostimonsalmelta on helppo tarkkailla 

vesialuetta. Muuttoaikana Vuostimonsalmi on 

merkittävä vesilintujen kokoontumispaikka. Etenkin 

varhain keväällä paikalle kannattaa mennä katsomaan 

muuttolintujen kokoontumista. 

 

 

 

Vuostimonsalmen koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7429118, 515360 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.97931837, 27.35197649 

 

  

Telkkä (Kuva: Adrian Pingstone / Wikimedia Commons) 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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P O S I O  
Itä-Lapin järvisin kunta on Posio. Posion maisemaa hallitsevat erilaiset ja erikokoiset järvet ja lammet. Myös 

parhaat lintupaikat löytyvät vesistöjen äärestä. Kirkasvetinen Livojärvi on houkutteleva matkailu-, mökkeily- 

ja retkeilykohde, jota voi katsella esimerkiksi Säikänsalmesta tai Kellinniemestä. Posion nähtävyytenä on 

myös Korouoman rotkolaakso ja luonnonsuojelualue sekä Riisitunturin kansallispuisto, jotka tarjoavat 

eripituisia reittejä kulkijalle.   

Posiolla on yksi lintutorni, joka sijaitsee tien 81 vieressä Posion keskustan läheisyydessä. Torni on helposti 

saavutettavissa sepelipolkua pitkin ja tornin alatasanteella on ramppi, joten lintutorniin voi mennä myös 

pyörätuolilla ja lastenrattaiden kanssa.  

 
 

 Ajakka ja Perä-Posion tien kohteet ........................................................................................................... 45 

 Kellinniemi ................................................................................................................................................. 46 
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34. Ajäkkä jä Perä -Posion tien kohteet 

 

Ajo-ohje: Posiolta ajetaan kohti Rovaniemeä ja käännytään Perä-Posiolta Morottajan ja Jumiskon suuntaan. 

Tien varrella on hyviä lintupaikkoja mm. Ajakassa, Lehtiniemen Liittolahdessa, Kuivassalmessa, 

Koirasalmessa ja Siihnakkasalmessa. Lisäksi tien varrella on suoalueita, joilla voi myös havainnoida lintuja.  

Tien varrella voi nähdä erilaisia vesilintuja, kuten naurulokkeja, selkälokkeja, kuikkia, heinäsorsia ja 

joutsenia. Lisäksi reitin varrella voi nähdä pääskysiä, kurkia ja suopöllöjä.  

 

Ajakan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7343404, 540994 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.20810106, 27.91067123 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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35. Kellinniemi 
 

 

Ajo-ohje: Posiolta ajetaan noin 21 kilometriä kohti Taivalkoskea, jonka jälkeen käännytään oikealle 

suuntaan LIVONNISKA. Livonniskantietä jatketaan noin kolme kilometriä. Tien oikealla puolella on kyltti, 

joka osoittaa Kellinniemeen. Auton voi jättää joko Livonniskantien varteen tai ajaa hiekkapohjaista tietä 

pitkin Kellinniemeen asti. Matkaa tulee noin 1,5 km. 

Kellinniemessä on laavu, tulipaikka, liiteri sekä käymälä, joten se sopii hyvin myös retkeilykohteeksi. Kohde 

soveltuu myös talvikäyttöön, jolloin kohteeseen pääsee esimerkiksi hiihtäen tai lumikengillä.  

Kellinniemestä aukeavat hienot vesistömaisemat molemmin puolin. Paikalla havaittiin lokkeja ja kuikka. 

Paikalla voi havaita myös joutsenia ja muita vesilintuja. Kellinniemen laavun ympäristössä voi havaita myös 

mm. teeriä ja käpytikkoja. 

Kellinniemen laavun koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7318965, 549399 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 65.98767781, 28.08792456 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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36. Korouomä 

 

Ajo-ohjeet: Saukkovaaran P-paikalle pääsee, kun Posiolta ajetaan kohti Rovaniemeä ja käännytään sitten 

opasteiden mukaan kohti Korouomaa. Auton saa jätettyä P-paikalle.  

Korouoman rotko on noin 10 kilometriä pitkä. Korouomalla voi suorittaa pitkän, noin 30 km vaelluksen tai 

käydä katsomassa jylhiä maisemia lyhyemmällä päiväretkellä. Korouoma soveltuu myös talviretkeilyyn. 

Saukkovaaran P-paikalta on esimerkiksi Kanjonilaavulle ja jääputoukselle noin 1,5 km kävelymatka. Matkalla 

on runsaasti korkeusvaihteluita.  

Korouomalla tavataan lähinnä metsän lintulajeja. Räystäspääskyt pesivät Korouoman kallioissa. Alueella voi 

tavata myös huuhkajan tai maakotkan. 

Jääputouksen koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7337036, 523529 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.15276697, 27.52153979 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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37. Kotilämpi 

 

Ajo-ohje: Posiolta ajetaan tietä 81 pitkin kohti pohjoista noin kahden kilometrin verran. Auton voi jättää 

esimerkiksi ala-asteen pihalle tai Kotilammen teollisuusalueelle. Kotilammen ympäri kiertää pururata, jolta 

lintuja voi tarkkailla.  Myös Kotilammen rantaan voi kävellä (kumisaappaat ovat suositeltavat etenkin 

kostealla säällä).  

Kotilammella on runsaasti lokkeja, etenkin naurulokkeja, joiden kirkuminen kuuluu jo kauas. Lisäksi 

rantaheinikossa voi nähdä vesilintuja.  

 

Kotilampi kannattaa ottaa yhdeksi etapiksi linturetkelle etenkin yhdistettynä Nilojokisuun lintutorniin. 

Kotilammen koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7333916, 552352 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.12131073, 28.15903014 

  

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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38. Livojä rvi (Sä ikä nsälmi) 

 

Ajo-ohje: Posiolta käännytään kohti Taivalkoskea ja ajetaan noin 18,5 kilometriä. Livojärvi avautuu tien 

molemmin puolin. Auton saa jätettyä levähdyspaikalle. 

Livojärven levähdyspaikalla on pöytä ja tuolit sekä käymälä. Livojärven kirkas vesi ja hiekkaranta soveltuu 

myös uimiseen. Livojärvellä tavataan yleisimmin vesilintuja, kuten telkkiä, kuikkia ja uiveloita. Livojärvi sopii 

yhdeksi etapiksi linturetkelle yhdistettynä esimerkiksi Kellinniemeen tai Lohirannantien kohteisiin. 

 

Säikänsalmen koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7319166, 553638 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 65.98879285, 28.181341 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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39. Lohiräntä 

 

Ajo-ohje: Posiolta ajetaan kohti Taivalkoskea ja sitten Lohirannantielle. Jatketaan, kunnes tullaan 

Lohirantaan.  

Lohirannassa on mahdollista tarkkailla lintuja useasta eri paikasta. Kauniissa kylämaisemassa on peltoja, 

metsää ja vesistöä. Lohirannan tien varressa olevalla pellolla voi tavata mm. joutsenia.  

Lohirannan venevajojen välistä vesistöstä voi tavata erilaisia vesilintuja, kuten tukkasotkia, tukkakoskeloita, 

kuikkia, heinäsorsia ja erilaisia lokkeja. Myös erilaiset pääskyt, kuten tervapääsky, haarapääsky ja 

törmäpääsky, viihtyvät venerannassa.  

Laulujoutsenia Lohirannantien viereisellä pellolla. 

Lohirannan tien levikkeen koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7326065, 573283 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.04673651, 28.61774564 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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40. Nilojokisuun lintutorni 
 

 

Ajo-ohje: Posiolta ajetaan Rovaniemelle päin noin 2,5 km. Opasteet osoittavat levähdyspaikalle. 

Levähdyspaikalla on pieni katos, joka sopii esimerkiksi eväiden syöntipaikaksi. Levähdyspaikalta on noin 100 

metrin kävely lintutornille. 

Lintutorni sopii myös pyörätuolin ja lastenrattaiden kanssa kulkevalle, sillä tornille vievät pitkospuut ovat 

leveät. Torni on kaksikerroksinen, ja alempaan kerrokseen pääsee ramppia pitkin. Ylempään kerrokseen 

vievät tukevat portaat. Ylemmässä kerroksessa on myös osittainen katos. Torniin mahtuu noin 12 henkilöä. 

Tornilta avautuu hyvät näkymät Nilojoen vesistöön. Tornilla tavataan heinäsorsia, joutsenia, kuikkia, 

rantasipejä sekä muita vesilintuja. 

 

 

Lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7334797, 551984 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.12927384, 28.15124327 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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41. Riisitunturi 

  

Ajo-ohje: Posiolta ajetaan kohti Kuusamoa noin 11 kilometriä, jonka jälkeen käännytään vasemmalle 

Patoniemen suuntaan.  Tätä tietä jatketaan noin 14 km, kunnes Riisitunturin opasteet ohjaavat kääntymään 

vasemmalle. Auton saa ajettua vielä parin kilometrin matkan Riisitunturin kansallispuiston P-alueelle.   

Riisitunturin reitit on merkitty maastoon vihreillä ja oransseilla maalimerkinnöillä. 

Riisitunturin lähtöpisteeltä lähtee kaksi eripituista reittiä, Riisin Rääpäsy (4 km) ja Riisin Rietas (10 km). 

Molempien reittien varrella on nähtävissä tunturista kertovia opasteita. Maasto on reitin alussa metsäistä 

ja lintujen laulua voi kuulla reitin varrella. Linnustona on metsän lajeja, reitin varrella voi esimerkiksi nähdä 

lapintiaisia ja kuukkeleita.  

Riisitunturin huipulta avautuvat hienot näkymät jopa Rukalle asti.  Reitin varrella on levähdyspaikkoja, 

kuten laavuja, joten se sopii hyvin myös talviretkeilyyn hiihtäen tai lumikengillä kävellen. Reitillä on 

korkeuseroja, joten kaikille retkeilijöille se ei sovi.  

Riisitunturin P-paikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7344856, 571411 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.21568248, 28.58694468 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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42. Ukkosenlämpi 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7324244, 557773 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.03361375, 28.27465794 

Haapana (Kuva: Estormiz / Wikimedia Commons) 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle

 

Ajo-ohje: Posiolta ajetaan kohti Taivalkoskea 14 

km, jonka jälkeen käännytään vasemmalle 

Lohirannantielle. Lohirannantietä jatketaan noin 

7 km. Ukkosenlampi näkyy tien oikealla puolella 

kapean metsäkaistaleen takaa. Auton saa 

jätettyä esimerkiksi joko tien vasemmalla 

puolella olevalle P-paikalle tai sitten tien oikealla 

puolella olevalle levikkeelle. 

Ukkosenlammella havaittuja lintuja ovat mm. 

valkoviklo, räystäspääsky, kuikka, tukkasotka, 

haapana, joutsen ja pikkukuovi. Myös 

varpushaukka ja hiirihaukka on nähty alueella. 

Ukkosenlampi sopii hyvin yhdeksi etapiksi linturetkelle, yhdistettynä esimerkiksi Lohirantaan, Livojärveen ja 

Kellinniemeen. 

 

Ukkosenlammen koordinaatit: 
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S A L L A 
Sallan luonto on luonnonpuistojen, tuntureiden ja erämaan värittämää. Lintuja voi tarkkailla sekä 

tuntureilta että soiden ja vesistöjen ääreltä. Sallassa on kolme varsinaista lintutornia, jotka ovat kaikki 

melko uusia ja hyväkuntoisia. Aapa-Tuohilammen lintutorni Saijantien varressa tarjoaa hyvän näkymän 

yhdelle Sallan parhaista lintuvesistä.  Termusjärven lintutorni on toinen Sallan lintutorneista. Myös 

Kivelänjärvellä, lähellä Kemijärven ja Posion kuntien rajoja, sijaitsee uusi lintutorni.  

Sallassa on useita muitakin mahdollisuuksia tarkkailla luontoa ja lintuja. Näköaloja voi ihailla mm. 

Vallovaaran näkötornista, Onkamon näköalapaikalta tai Sallatunturin päällä olevasta näkötornista. Näistä 

voi mahdollisesti nähdä myös lintuja. Erilaiset vesistöt keräävät myös etenkin muuttoaikaan lintuja ja ihan 

Sallan keskustankin vieressä voi katsella esimerkiksi Märkäjärvelle kokoontuvaa linnustoa.  Sallassa kulkee 

myös UKK-reitti, jonka varrella voi tehdä lintuhavaintoja mm. metsistä ja esim. Topsakka-aavalta.  
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Takaisin kuntakartalle
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43. Aäpä-Tuohilämpi 

 

Ajo-ohje: Sallasta ajetaan kohti Saijaa/Savukoskea. Saijantietä jatketaan 3,4 km, jonka jälkeen käännytään 

vasemmalle kohti Tuohiselkää. Tuohiseläntietä jatketaan noin 4,5 km. Lintutornille on opasteet. Auton saa 

jätettyä mutkan kohdalla olevalle tienpohjalle. Pitkospuita pitkin kävelymatkaa tornille tulee noin 200 

metriä. 

 Aapa-Tuohilammen torni on tukeva ja tilava torni, jonne mahtuu kerrallaan noin 10 ihmistä. Tornin alla on 

pöytä ja penkit esimerkiksi eväiden nauttimista varten. Tornista on avara näkymä lammelle ja 

lähiympäristöön.  

Aapa-Tuohilampi on yksi Sallan parhaista lintuvesistä ja alueen linnusto on monipuolista. Lammella pesii 

vesilintuja, kuten joutsenia, metsähanhia, haapanoita, sinisorsia, tukkasotkia, uiveloita ja isokoskeloita. 

Lammen ympärillä pesii kahlaajia, kuten kuoveja, liroja, valko- ja mustavikloja ja taivaanvuohia. Lammen 

ympärillä koivikoissa ja rämeessä asuu mm. pajusirkkuja, pajulintuja, peippoja ja urpiaisia. Lammella on 

havaittu myös mm. pilkkasiipi, joka on luokiteltu uhanalaiseksi.  

Aapa-Tuohilammen lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7430925, 581369 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.98498091, 28.86523562 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle



57 
 

44. Hängäsjä rvi 

 

Ajo-ohje: Sallasta ajetaan Sallatunturille. Opasteen mukaan käännytään kohti Sallatunturin Tupia ja 

Hangasjärventietä jatketaan niin kauan, että tullaan korkean harjun päällä sijaitsevalle lavalle. Kohde 

sijaitsee Hangasjärven retkeilyreitin varressa.  Soveltuu myös talviretkeilykohteeksi helpon 

saavutettavuutensa ansiosta. 

Lavalta voi katsella alas luontopolulle. Portaita pitkin laskeutumalla voi käydä katselemassa suota. Harjun 

toisella puolella avautuu Hangasjärvi, jota voi tarkkailla harjun päältä.  

Hangasjärven lavan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7404848, 576190 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.75250997, 28.72999228 

  
Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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45. Källunkijä rvi 

 

Ajo-ohje: Sallatunturilta ajetaan kohti Kuusamoa. Kallunkijärvi on suuri järvi, jota voi tarkkailla usealta 

paikalta, myös Kuusamontien varrella olevalta levähdysalueelta. Kallunkijärvellä on myös uimapaikka ja 

tulipaikka, jotka sopivat lintujen tarkkailun lisäksi myös retkeilyyn. Uimapaikalle pääsee ajamalla 

levähdysalueen ohi ja kääntymällä sitten Selkälän ja Kallungin suuntaan vasemmalle. Selkäläntietä jatketaan 

2,4 km, jonka jälkeen käännytään vasemmalle ja jatketaan uimapaikan opasteiden mukaan. Kohde on 

helposti saavutettavissa myös talvella. 

Kallunkijärven uimapaikalla on hyväkuntoinen grillikatos, käymälä ja liiteri. Uimarannalla on hiekkaa ja 

ranta on iso. Kallunkijärvellä voi nähdä yleisimpiä vesi- ja rantalintuja. Järvellä on havaittu mm. 

tukkakoskeloita ja töyhtöhyyppiä.  

 

Kallunkijärven uimapaikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7394376, 588390 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.6553468, 28.99919763 

  Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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46. Kivelä njä rvi 

 

Ajo-ohje: Kivelänjärvi sijaitsee Sallan, Kemijärven ja Posion kuntien rajalla. Kivelänjärvelle pääsee Sallasta 

esimerkiksi ajamalla kohti Kemijärveä. Joutsijärven kohdalla käännytään kohti Kuusamoa. Kuusamontietä 

jatketaan 26 km, jonka jälkeen käännytään oikealle Perä-Posion ja Jumiskon suuntaan. Tätä tietä 

(Paloperäntie/9451) jatketaan 8,6 km, jonka jälkeen käännytään vasemmalle Kivelä-sohramontielle. Kivelä-

sohramontietä ajetaan 3,7 km, jonka jälkeen opaste osoittaa lintutornille. 

Kävelyä tornille tulee noin sata metriä polkua pitkin. Kivelänjärven lintutorni on uusi ja hyväkuntoinen torni. 

Tornille kannattaa varustautua kaukoputkella tai kiikareilla, sillä torni ei sijaitse ihan järven vieressä. 

Tornista voi nähdä vesilintuja, kuten joutsenia, haapanoita ja erilaisia sorsia.  

Lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7368615, 553707 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.432307,28.203791 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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47. Kolmiloukkonen 

 

Ajo-ohje: Sallatunturilta ajetaan kohti Kuusamoa noin 4 km. Auton saa jätettyä Kaunisharjun 

levähdyspaikalle. Tien toiselta puolelta nousee portaat harjun päälle. Harjun päällä kulkee merkitty polku, 

joka kiertää Kolmiloukkosen lammen.   

Kolmiloukkosen varrella on kaksi laavua, jotka sopivat hyvin retkikohteiksi ympärivuotisesti. Laavut ovat 

hyväkuntoisia ja niiltä aukeavat näkymät Kolmiloukkosen lammelle. Kolmiloukkonen ei ole varsinainen 

lintukohde, mutta retkeilyn lomassa lammella voi nähdä vesilintuja ja metsässä voi nähdä ja kuulla 

yleisimpiä metsien lajeja.  

 

Kolmiloukkosen laavun koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7402984, 581633 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.73439454, 28.85224911 

  

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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48. Mä rkä jä rvi 

 

Ajo-ohje: Sallan keskustasta ajetaan kohti tietä 82 (Sallantie/Savukoskentie) ja siinä olevaa 

liikenneympyrää. Liikenneympyrästä poistutaan kohti junarataa eli keskustasta tultaessa ajetaan 

liikenneympyrästä suoraan läpi. Liikenneympyrän jälkeen käännytään vasemmalle ja jatketaan tietä 

Märkäjärven rantaan. 

Märkäjärven lintuja voi tarkkailla pienestä venevalkamasta, johon autonkin saa jätettyä. Märkäjärvellä voi 

etenkin keväisin ja syksyisin nähdä runsaasti lintuja. Järvi houkuttelee isoja parvia erilaisia sorsa- ja 

vesilintuja, kuten isokoskeloita ja tukkasotkia. Järvellä voi nähdä myös esimerkiksi pilkkasiiven, 

mustalinnun, uivelon, vesipääskyn ja laulujoutsenen. Talvella järvellä on havaittu suuria parvia tilhiä.  

 

Märkäjärven koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7413690, 572924 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.83259078, 28.66122138 

  

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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49. Näruskän jä Pulkkäviidän retkipäikkä 

 

Ajo-ohje: Sallasta ajetaan kohti Savukoskea 30 km ja käännytään sitten opasteiden mukaan kohti Naruskaa. 

Naruskantietä jatketaan noin 26 km, jonka jälkeen Naruskan ja Pulkkaviidan retkipaikka sijaitsee tien 

vasemmalla puolella. 

Paikka soveltuu hyvin koko perheen retkeilykohteeksi. Paikalla on kota ja käymälä sekä keinu ja 

hiekkalaatikko lapsille. Naruskajoessa voi myös uida ja jyrkälle rantatörmälle on rakennettu portaat kulkua 

helpottamaan. Kohde ei ole varsinainen lintukohde, mutta sopii hyvin retkeilykohteeksi yhdistettynä 

esimerkiksi Naruskajärvellä vierailuun. 

Retkipaikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7458311, 596579 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.22598808, 29.23615973 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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50. Näruskäjä rvi 

 

Ajo-ohje: Sallasta ajetaan kohti Savukoskea 30 km ja käännytään sitten opasteiden mukaan kohti Naruskaa. 

Naruskantietä jatketaan noin 48 km. Yleisen tien päättymisen jälkeen jatketaan vielä noin kilometri. Tämän 

jälkeen kääntyy tie vasemmalle. Tätä tietä jatkamalla päätyy suurelle hiekkakentälle, josta on hyvä 

tarkkailla Naruskajärven lintuja. 

Hiekkakentän lisäksi Naruskajärven ja Ylä-Naruskajoen lintuja voi tarkkailla tien varren lehtimetsästä. 

Paikalla voi nähdä mm. selkä- ja kalalokkeja, alleja, telkkiä sekä haapanoita. Paikalla on lisäksi havaittu 

metsähanhia ja helmipöllöjä. Talvisin paikalla voi nähdä esimerkiksi erilaisia tiaisia. 

 

 

Naruskajärven tarkkailupaikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7477548, 600464 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.39712359, 29.34281678 

  

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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51. Onkämo 

 

Ajo-ohje: Sallatunturilta ajetaan Hautajärventietä (tie 950) kohti Kuusamoa noin 8 km. Opasteen mukaan 

käännytään vasemmalle Onkamontielle, jota ajetaan noin kymmenen kilometriä. Lintuja voi tarkkailla 

Onkamon kylällä, Onkamojärvellä sekä Onkamon näköalapaikalla. Kohteet ovat saavutettavissa myös 

talvisin. 

Onkamon näköalapaikalle pääsee kun Onkamon kylältä kääntyy Ahontielle. Ahontietä jatketaan noin 150 

m, jonka jälkeen tien oikealla puolella on sorakuoppa. Auton saa jätettyä kuopalle. Paikalla on puinen 

opaste, jossa lukee ”näköalapaikka”. Kävelymatkaa näköalapaikalle tulee noin 70 m. Matka on ylämäkeä, 

mutta kiipeäminen palkintaan hienoilla näkymillä yli Onkamojärven.   

Näköalapaikalla on pöytä ja tuolit, joissa voi nauttia esimerkiksi eväitä samalla kun tarkkailee luontoa ja 

lintuja. Onkamon näköalapaikka ei ole varsinainen lintukohde, mutta läheiseltä suolta voi kuulua 

esimerkiksi laulujoutsenten laulantaa ja Onkamojärvellä on tavattu myös tuulihaukka. 

Onkamon näköalapaikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7403652, 589647 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.73814382, 29.03444609 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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52. Ruuhijä rvi 

 

Ajo-ohje: Sallan keskustasta käännytään kohti Savukoskea ja tietä 82 ajetaan noin 3 kilometriä. Ruuhijärvi 

sijaitsee tien vasemmalla puolella. Järven kohdalla on levähdysalue, jonka jälkeen opasteen kohdalta voi 

kääntyä uimarannalle.  

Ruuhijärven uimarannalla on grillikatos, käymälä, pukukoppi ja mm. keinuja ja vesiliukumäki lapsille. 

Ruuhijärvi soveltuukin koko perheen retkikohteeksi. Ruuhijärven lintuja voi tarkkailla rannalta esimerkiksi 

kiikareilla tai kaukoputkella. 

Ruuhijärvellä on nähty mm. mustalintuja, tukkakoskeloita, kuikkia ja kurkia. Keväällä on nähty esimerkiksi 

suokukko- ja haarapääskyparvia. Myös meriharakka on nähty Ruuhijärvellä.  

Ruuhijärven uimarannan katos. 

Ruuhijärven koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7415014, 574168 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.84416277, 28.69036278 

Meriharakka (Kuva: Richard Bartz / Wikimedia 

Commons) 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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53. Sällätunturit 

 

Ajo-ohje: Sallatunturit sijaitsevat Sallasta noin kymmenen kilometrin ajomatkan päässä. Sallatuntureilla on 

useita erilaisia retkeilyreittejä, joilta voi tarkkailla alueen luontoa ja linnustoa. Auton voi jättää esimerkiksi 

laskettelurinteiden alapäähän tai sitten ajaa ylemmäs rinteeseen kääntymällä Pohjoisrinteen opasteen 

mukaan Tunturikummuntielle. Tunturikummuntietä jatketaan noin pari kilometriä, kunnes tien vasemmalla 

puolella on P-paikka, jonne auton saa jätettyä. 

P-paikalta lähtee useita eripituisia reittejä. Paikalta on esimerkiksi noin 2 kilometrin matka Sallatunturin 

näköalatornille. Reitit ovat hyvin merkittyjä ja pitkospuiden ansiosta reiteillä ei tarvita kumisaappaita. 

Jyrkissä nousukohdissa on myös portaat helpottamassa nousua. Reitti on silti melko haastava, sillä tunturin 

päälle nouseminen vaatii hyvää kuntoa.  

Näkötornista voi tarkkailla alueen luontoa. Tornista avautuu joka puolelle upeat tunturimaisemat. 

Sallatuntureiden maastossa on myös useita talvikäyttöön soveltuvia latuja ja retkeilyreittejä. Retkeilijää 

ilahduttavat reitin varrella ympäri vuoden tavattavat kuukkelit, jotka tulevat usein uteliaina katsomaan 

retkeilijää.  

Näköalatornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7408160, 579215 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.78143866, 28.80080931 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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54. Termusjä rvi 

 

Ajo-ohje: Sallan keskustasta käännytään kohti Saijaa ja Savukoskea. Saijantietä jatketaan 1,1 km, jonka 

jälkeen käännytään opasteiden mukaan vasemmalle Ahvenselän ja Vallovaaran suuntaan. Ahvenseläntietä 

jatketaan 4,4 km. Tien vasemmalla puolella on musta kyltti, jossa lukee ”lintutorni”. Kyltin kohdalta 

käännytään oikealle ja jatketaan tietä niin pitkälle, kuin sitä riittää.   

Autolta on noin 400 metrin kävelymatka tornille. Polku on merkitty maastoon punaruskeapäisillä tolpilla. 

Polku kulkee metsässä ja suokohdilla on pitkospuut, joten kuivalla säällä kumisaappaita ei tarvitse. Torni on 

hyväkuntoinen ja tilava. Torniin mahtuu kerrallaan noin 15 henkilöä. Tornista avautuu selkeät ja avarat 

näkymät Termusjärvelle ja sen ympärillä olevalle Termusaavalle.  

Termusjärvellä ja Termusaavalla voi nähdä esimerkiksi metsähanhia, laulujoutsenia ja kurkia. 

Termusjärvellä on useaan otteeseen havaittu myös pilkkasiipiä. 

Lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7418071, 570488 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.87244826, 28.60833156 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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55. Toinenjä rvi eli Koulujä rvi 

 

Ajo-ohje: Toinenjärvi sijaitsee Kemijärventien 

varressa noin 13 km Sallasta Kemijärvelle päin. 

Toinenjärveä voi tarkkailla joko Kemijärventien 

varrella olevalta P-paikalta tai Salmivaaran kylän 

uimarannalta. Salmivaaran uimarannalle pääsee 

kääntymällä Kemijärventien varrelta kohti 

Salmivaaraa ja jatkamalla Salmivaarantietä 600 m. 

Opasteet johtavat uimapaikalle. 

Kemijärventien varrella olevalla P-paikalla on 

pöytä esimerkiksi eväiden syöntiä varten. 

Salmivaaran uimarannalla on pukukoppi ja 

tulipaikka. Paikka soveltuu hyvin myös koko 

perheen retkeilyyn tai uintiretken kohteeksi. 

Toinenjärvellä on havaittu tavallisimpien vesilintujen lisäksi myös Lapissa melko harvinainen 

ruskosuohaukka.  

Salmivaaran uimapaikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7411789, 561527 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.81805478, 28.40072698 

  

Ruskosuohaukka (Kuva: Boldings / Wikimedia Commons) 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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56. Topsäkkä-ääpä 

 

Ajo-ohje: Sallasta ajetaan n. 23 km (tietä 950) Kuusamon suuntaan Kallunkijärven länsipäähän. Tien 

vasemmalla puolella olevan P-paikan kohdalta kääntyy oikealle metsäautotie, jota ajetaan n. 7,2 km. 

Kelirikkoaikana tie voi olla suljettu puomilla. UKK-vaellusreitti leikkaa tien Aihkipetsissä, jonne auton saa 

jätettyä tien varteen. 

UKK-reittiä pitkin on Topsakka-aavan harjun päähän noin 6,5 km vaellus. Kumisaappaat ovat reitille 

suositeltavat. UKK-reitillä on pitkospuita, mutta ne ovat osin huonokuntoiset eikä niitä ole kaikilla kosteilla 

osuuksilla.  UKK-reitti soveltuu myös talvikäyttöön.  

Reitin puolivälissä noin kolmen kilometrin kohdalla on laavu, joka sopii hyvin levähdyspaikaksi ja 

retkikohteeksi. Paikalla on polttopuita sekä käymälä. Jos reittiä jatkaa, päätyy Topsakka-aavan keskellä 

olevalle harjulle. Harjulta on hyvä tarkkailla suon linnustoa. Harjun päässä on ollut lintutorni, mutta se 

purettiin huonokuntoisuutensa vuoksi. Paikalla on edelleen nuotiopaikka ja pöytä ja tuolit levähdyspaikaksi.  

Linnusto on suolinnustoa, kuten jänkäkurppia ja mustavikloja. Myös kotkan voi nähdä suolla. Reitin varrella 

voi nähdä esimerkiksi metson.  

Topsakka-aavan levähdyspaikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7392354, 580563 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.63936642, 28.82094841 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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57. Välloväärä 

 

Ajo-ohje: Sallasta ajetaan (tietä 82) kohti Saijaa ja Savukoskea noin kilometri, jonka jälkeen käännytään 

vasemmalle Ahvenselän ja Vallovaaran suuntaan. Ahvenseläntietä jatketaan 10,8 km, jonka jälkeen 

käännytään oikealle Lavantielle. Lavantietä ajetaan 1,5 km, jonka jälkeen tullaan Vallovaarantien T-

risteykseen. T-risteyksestä käännytään oikealle ja jatketaan noin kilometri. Opaste ohjaa Vallovaaran 

näköalatornille. 

Näköalatorni on rakennettu liiterin päälle. Torniin mahtuu kerrallaan noin viisi ihmistä. Tornista avautuu 

upeat maisemat lähiympäristöön. Vallovaaran päällä on myös kota ja tulipaikka, joten kohde soveltuu hyvin 

myös retkeilyyn. Vallovaara ei ole varsinanen lintukohde, mutta Vallovaarassa ja sen ympärillä asutuksen 

lähellä on havaittu mm. käkiä, käenpiikoja ja mustarastaita.  

 

Vallovaaran näköalatornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7423435, 565839 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 66.92159074, 28.50525839 

  

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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S A V U K O S K I 
Savukosken maisemaa hallitsevat laajat erämaat ja tunturit. Metsää on paljon ja noin kolmasosa kunnan 

pinta-alasta on säilytetty erilaisiksi luonnonsuojelualueiksi. Vähäjärvisellä Savukoskella on runsaasti suuria 

suoalueita sekä paljon virtavesistöjä, jotka sopivat hyvin retkeilyyn ja lintujen tarkkailuun. 

Savukoskella on yksi lintutorni keskustan lähellä Sarvilammella.  Muut lintupaikat ovat erilaisten vesistöjen 

ja soiden äärellä. Myös esimerkiksi Kivitunturin reitin varrella voi nähdä erilaisia lintuja ja lisäksi reitti on 

erinomainen retkikohde muutenkin. 
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Takaisin kuntakartalle
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Takaisin kuntakartalle
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58. Ainijä rvi 

 

Ajo-ohje: Savukoskelta ajetaan noin 83 km kohti Soklia 

(tietä 967/9671 pitkin). Tien päässä kääntyy tie oikealle 

Ainijärven suuntaan, jota pitkin Ainijärvelle on noin 11 km 

matka. Ainijärventien varrella ei ole pysyvästi, 

ympärivuotisesti asuttuja talouksia eikä vapaa-ajan 

asuntoja, joten maantie lakkautettiin ja muutettiin 

yksityistieksi.  

Ainijärventien varrella 5 km risteyksestä on Kyörteslampi, 

joka voi toimia myös yhtenä pysähdyksenä linturetkellä. 

Ainijärvellä on havaittu mm. alleja, mustalintuja ja pilkkasiipiä. 

 

 

Ainijärven koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7518677, 603530 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.76465576, 29.45216418 

  

Alli (Kuva: Wolfgang Wander / Wikimedia Commons) 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle



74 
 

59. Iisäkkijä rvi 

 

Ajo-ohje: Savukoskelta ajetaan kohti Sallaa noin 4 km. 

Tien vasemmalla puolella näkyy Iisakkijärvi pienen 

metsäkaistaleen takaa. Heti järven jälkeen vasemmalle 

kääntyy Leirikeskuksentie, jonka varrella olevalle 

pienelle tienpohjalle voi auton jättää ja kävellä rantaan 

muutaman kymmenen metrin matkan. Maasto voi olla 

märkä, joten kumisaappaat ovat hyvä varuste käynnille.  

Iisakkijärvi on pieni järvi, jolla voi nähdä esimerkiksi 

laulujoutsenia, sinisorsia ja taveja. Järven ympäristössä 

viihtyy myös erilaisia varpuslintuja, kuten pajusirkkuja, 

pajulintuja ja vihervarpusia.  

 

 

Iisakkijärven koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7462873, 554022 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.27761118, 28.25334357 

  

Tavi (Kuva: Ferran Pestaña / Flickr) 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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60. Kiurujä rvi 

 

Ajo-ohje: Kiurujärvelle päästäkseen käännytään aluksi Savukosken keskustasta kohti Sodankylää/Marttia 

(Soklintie/Reitti 967). Jatketaan 12 km ja käännytään kohti Sodankylää. Jatketaan tietä noin 30 km ja 

ajetaan Tanhuan kylän läpi. 7 km Tanhuan kylän jälkeen Kiurujärvi näkyy tien oikealla puolella. Tien oikealla 

puolella on kohtauspaikka järvenpään jälkeen. Auton saa jätettyä pienelle tienpätkälle kohtauspaikan 

kohdalla.  

Kohtauspaikalta kulkee lyhyt polku rantaan. Rannan suojista on hyvä tarkkailla Kiurujärveä ja sen linnustoa. 

Kiurujärvellä voi nähdä mm. telkkiä, kuikkia ja laulujoutsenia. Talvisin Kiurujärvellä voi nähdä mm. teeriä. 

Kiurujärvi sopii hyvin yhdeksi etapiksi linturetkellä esimerkiksi Seitajärven, Värriöjärven ja Luirojoen kanssa. 

 

Kiurujärven koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7485751, 517929 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.48717205, 27.41960718 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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61. Kivitunturi 

 

Ajo-ohje: Savukoskelta ajetaan kohti Sallaa noin 2 km, jonka jälkeen käännytään opasteiden mukaan kohti 

Kivitunturia. Auton saa jätettyä Kivitunturin P-paikalle. Talvisin viimeinen 0,8 km tiestä on auraamatonta, 

joten loppumatka on kuljettava jalan tai hiihtäen. 

Kivitunturilla on kaksi reittivaihtoehtoa. Lyhyempi perusreitti on noin 6 km pitkä. Pidempi reitti kulkee osin 

samaa reittiä, mutta poikkeaa sitten lisälenkille Sotsonportin kierrokselle. Pidemmän reitin pituudeksi tulee 

noin 10 km.  

Kivitunturin perusreitti on melko helppokulkuinen. Reitillä olevat pitkospuut ovat hyväkuntoisia eikä 

kuivalla säällä kumisaappaita tarvita. Reitillä on melko suuria korkeuseroja, mutta niitä helpottamaan on 

nousu- ja laskukohtiin rakennettu tukevia portaita. Sotsonportin kierros on kulkijalle haastavampi. 

Sotsonportin kierros palautuu perusreitille Äitipetäjälammen laavulla, joka sopii hyvin taukopaikaksi. 

Kivitunturi on mainio retkikohde, jonka varrella voi tavata erilaisia metsän lintuja.  

Kivitunturin P-paikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7472257, 541360 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.36379765, 27.96301232 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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62. Kuosku 

 

Ajo-ohje: Savukoskelta ajetaan kohti Sallaa noin 14 km. Tie kulkee Kuoskun kylän läpi. Kuoskun kylän lintuja 

voi tarkkailla esimerkiksi kylän pelloilta tai Tenniöjoen ylittävältä sillalta.  

Kylällä on havaittu ympärivuotisesti esimerkiksi teeriä, käpytikkoja ja sini-, tali- ja hömötiaisia. Myös 

fasaaneja on bongattu kylällä. Keväisin ja kesäisin Kuoskun ympäristössä on nähty mm. kapustarinta, liro, 

kuovi, tavi, valkoviklo ja rantasipi.  

 

 

Kuoskun kylän koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7458411, 560676 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.23632007, 28.40532492 

  
Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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63. Luirojoki 

 

Ajo-ohje: Luirojoki sijaitsee Tanhuan kylässä. Tanhuaan pääsee ajamalla Savukoskelta opasteiden mukaan 

Sodankylän suuntaan tietä 967 pitkin (Hihnavaaran kohdalla tie jatkuu suorana Marttiin ja kääntyy 

vasemmalle kohti Sodankylää). 1 km Lokan risteyksen jälkeen tulee silta, joka ylittää Luirojoen (ennen siltaa 

kyltti, jossa lukee ”Luirojoki”). Sillan jälkeen on P-paikka, jonne auton saa jätettyä parkkiin. Matkaa 

Savukoskelta Luirojoelle tulee 43 km. 

Luirojokea voi tarkkailla P-paikalta tai sillalta (liikenneturvallisuus huomioiden). P-paikalla on myös käymälä.  

Luirojoki on hyvä etappi linturetkellä esimerkiksi Lokan lintutornille, Värriöjärvelle tai Seitajärvelle. Joella on 

nähty mm. telkkiä, laulujoutsenia ja haapanoita. 

Luirojoen P-paikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7490101, 522702 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.52586112, 27.53218197  

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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64. Niekkä 

 

Ajo-ohje: Savukoskelta ajetaan kohti Soklia 54 km, jonka jälkeen käännytään vasemmalle Järviseljäntielle. 

6,2 km ajon jälkeen käännytään oikealle Paasintielle. Paasintietä jatketaan 7,5 km, jonka jälkeen 

käännytään oikealle Niekantielle. Tätä jatketaan noin 11 km Niekan päälle. Tunturin päälle pääsee 

autollakin. Tie kulkee jyrkästi ylöspäin. 

Niekkatunturin päältä avautuvat upeat maisemat ja selkeällä säällä sieltä voi nähdä mm. Korvatunturin. 

Niekan juurella olevalla suolla voi nähdä suolinnustoa, etenkin mikäli mukaan ottaa kaukoputken tai 

kiikarit. Niekkatunturin alueella on havaittu mm. riekkoja, teeriä ja metsoja. Myös erilaisia petolintuja, 

kuten haukkoja, voi nähdä kiertelemässä ympäristössä. 

 

 

Niekkatunturin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7521508, 570211 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.79997185, 28.66529931 

  

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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65. Särvilämpi 

 

Ajo-ohje: Savukoskelta ajetaan kohti Sallaa noin 2 km. Sarvilammen lintutorni sijaitsee levähdysalueen 

vieressä tien vasemmalla puolella. 

Sarvilammen torni on suuri ja hyväkuntoinen torni. Torniin sopii kerrallaan noin 13 henkilöä. Tornista on 

hyvät ja avarat näkymät Sarvilammelle. Paikalla on myös pöytä ja tuolit esimerkiksi omien eväiden 

nauttimista varten. Levähdysalueen toisessa reunassa on myös käymälä. 

Sarvilammen linnusto on monipuolista. Paikalla voi nähdä mm. laulujoutsenia, metsähanhia ja kurkia. Myös 

sinisorsat, telkät ja tukkasotkat viihtyvät lammella. Petolinnuista paikalla on havaittu mm. merikotka, 

sinisuohaukka, varpushaukka sekä hiirihaukka. 

Sarvilammen lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7463212, 551427 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.28110975, 28.19330557 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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66. Seitäjä rvi 

 

Ajo-ohje: Aja Savukoskelta kohti Sodankylää opasteiden mukaan 22 km tietä 967 pitkin (Hihnavaaran 

kohdalla tie jatkuu suorana Marttiin ja kääntyy vasemmalle kohti Sodankylää). Tämän jälkeen käännytään 

oikealle, tienviitassa lukee Seitajärvi. Seitajärven tie on museotie, jota pitkin ajamalla pääsee Seitajärven 

kylään ja järven rannalle. 

Lintuja kannattaa tarkkailla Seitajärven järveltä esimerkiksi tien varrelta. Järvellä voi nähdä mm. uiveloita, 

isokoskeloita, tukkakoskeloita ja laulujoutsenia. Kahlaajista paikalla voi nähdä jänkäkurpan, taivaanvuohen 

tai mustaviklon. Petolinnuista paikalla on havaittu mm. tuulihaukka ja merikotka. 

Seitajärvellä on lisäksi Partisaanihyökkäyksen uhrien muistomerkkejä, jotka voi myös käydä katsomassa 

samalla kun käy linturetkellä.  

Seitajärven koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7493840, 538275 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.55778516, 27.89847139 

  

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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67. Siurujoki 

 

Ajo-ohje: Savukoskelta ajetaan tietä 967/9671 kohti Marttia. Martin kylän sillan ylityksen jälkeen 

käännytään opasteen mukaan oikealle kohti Värriöjokea. Tätä tietä jatketaan 28 km, jonka jälkeen 

Siurujoen retkeilypaikka on tien vasemmalla puolella. 

Alueella on pieni grillikatos ja puuliiteri, joten paikka sopii hyvin retkeilykohteeksi esimerkiksi matkalla 

Ainijärvelle. Siurujoella on havaittu mm. räystäspääskyjä. 

 

 

Siurujoen laavun koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7494947, 580956 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.55906915, 28.90066451 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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68. Vouhtunääpä 

 

Ajo-ohje: Savukoskelta ajetaan 65 km kohti Soklia. Noin 60 km ajamisen jälkeen tie kääntyy oikealle 

edelleen kohti Soklia. Tästä risteyksestä Vouhtunaavalle on matkaa vielä 4 km. Vouhtunaapa aukeaa tien 

molemmin puolin. Ennen Vouhtunaapaa on P-paikka, jonne auton saa jätettyä. 

Vouhtunaapa on märkä ja hetteinen suo, jonka linnustoa kannattaa tarkkailla esimerkiksi kuivalta maalta 

tien päältä. Paikalla voi nähdä etenkin keväisin metsähanhia, kuoveja ja kurkia. 

Kaksi kurkea Vouhtunaavalla maaliskuussa. 

Vouhtunaavan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7512913, 578864 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.72070229, 28.86427012 

  

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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69. Vä rrio jä rvi 

 

Ajo-ohje: Aja Savukoskelta kohti Sodankylää opasteiden mukaan 22 km tietä 967 pitkin (Hihnavaaran 

kohdalla tie jatkuu suorana Marttiin ja kääntyy vasemmalle kohti Sodankylää). Seitajärven opasteen jälkeen 

tien oikealla puolella on Värriöjärven pää. Auton saa jätettyä levähdysalueelle Värriöjärven vieressä. 

Värriöjärven levähdysalueella on käymälä ja pieni katos. Alue sopii hyvin yhdeksi etapiksi linturetkellä 

esimerkiksi Seitajärvelle. Värriöjärveen voi tutustua myös veneen kyydissä. 

Värriöjärvellä on havaittu mm. isokoskelo, mustalintu, uivelo, laulujoutsen ja telkkä.   

 

Värriöjärven levähdyspaikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7483480, 542862 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.46423957, 28.00219778 

  

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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S O D A N K Y L A  
Sodankylän kunta on pinta-alaltaan suuri, Suomen toiseksi suurin, ja lintupaikat ovat täten levittäytyneet 

laajalle alueelle käsittäen tuntureita ja laajoja vesistöjen halkomia aapasoita. Sodankylässä on runsaasti 

vesivoimaloita, joiden patopenkoilta ja altailta on helppo tarkkailla sinne etenkin muuttoaikaan kerääntyviä 

lintuja. Lisäksi Sodankylän alueella on mm. Urho Kekkosen Kansallispuisto ja tuntureita, jotka sopivat hyvin 

luontomatkailuun, retkeilyyn ja lintujen tarkkailuun.  

Sodankylässä on yhteensä 8 lintutornia. Niistä pohjoisin sijaitsee Tankavaarassa, Urho Kekkosen 

Kansallispuiston alueella, jossa on lintutornin lisäksi myös näkötorni vaaran huipulla. Hieman etelämpänä 

Sompiojärvellä sijaitsee myös lintutorni. 4-tien varressa sijaitsee Ilmakkiaavan ja Ilmakkijärven lintutorni, 

jonne on helppo kulkea lyhyt matka pitkospuita pitkin. 4-tien varrella sijaitsee myös Peurasuvannon 

lintutorni. Nämä kaksi kohdetta ovat lyhyen kävelymatkan päässä tiestä, joten ne toimivat hyvin esimerkiksi 

jaloittelutaukoina ohiajomatkalla. Siurunmaan kylän lähellä sijaitsee Hanhiaavan lintutorni. Laajalla 

Viiankiaavalla on puolestaan kaksi lintutornia aavan eri puolilla. Lokan suurella tekoaltaalla on myös 

lintutorni altaan kaakkoiskulmassa.  
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Takaisin kuntakartalle
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70. Hänhiääpä 

 

Ajo-ohje: Sodankylästä ajetaan Tanhuaan päin 16 km. Kaakkuriojan 

ylityksen jälkeen Siurunmaan kylän jälkeen jatketaan vielä 800 metriä. Tien 

molemmin puolin on vanha tiepohja, joten auton saa jätettyä sivuun 

Tanhuantieltä. 

Tieltä lähtee vasemmalle vanha tienpohja, jota pitkin pääsee kulkemaan 

lintutornille. Kumisaappaat on hyvä olla jalassa. Matkaa lintutornille tulee 

noin 300 metriä. Paikalla ei ole opasteita eikä pitkospuita. Lintutornilta 

aukeaa metsäinen näkymä Hanhiaavalle.  

Alkukesästä muuttoaikaan Hanhiaavalla voi nähdä metsähanhia, kurkia ja 

joutsenia. Hanhiaavalla on nähty myös kahlaajalinnustoa, kuten 

vesipääskyjä, musta- ja valkovikloja sekä jänkäsirriäisiä ja jänkäkurppia.  

 

Lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7481975, 496468 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.4538246, 26.91745398 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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71. Ilmäkkiääpä 

 

Ajo-ohje: Sodankylästä ajetaan pohjoiseen päin 35 kilometriä. Ennen Vajukosken risteystä tien vieressä on 

P-paikka. Tiellä on myös opaste, jossa lukee lintuluontopolku. 

Tien toiselta puolelta lähtee pitkospuut lintutornille. Lintutorni näkyy jo tieltä ja matkaa sinne tulee noin 

400 metriä. Helppokulkuinen polku kulkee suon läpi Ilmakkijärven rantaan. Polulla on alueesta ja sen 

linnustosta kertovia opasteita. Ilmakkiaavalla voi nähdä mm. kurkia, jänkäkurppia, jänkäsirriäisiä ja 

vesipääskyjä. Lintutornista voi nähdä järvellä olevia vesilintuja, kuten alleja, uiveloita ja joutsenia.  

 

Lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7510223, 489258 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.70702689, 26.74624832 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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72. Joutsenenpesä ääpä 

 

Ajo-ohje: Sodankylästä ajetaan kohti Askaa. Askasta 

käännytään kohti Luostoa Alakitisentielle ja ajetaan noin 

13 km. Tien oikealle puolelle lähtee Joutsenenpesäntie, 

jonka jälkeen matkaa Joutsenenpesäaavalle menevälle 

polulle on vielä 1 km. Auton saa jätettyä tien varteen, 

jonka jälkeen kävelymatkaa aavan laitaan tulee noin 300 

metriä. Kumisaappaat kannattaa laittaa jalkaan, etenkin 

mikäli aapasuohon haluaa tutustua paremmin. 

Joutsenenpesäaavalla voi nähdä etenkin keväällä 

muuttoaikaan erilaisia vesilintuja sekä kahlaajia. Nähtyjä 

lajeja ovat mm. uivelo, mustalintu, pilkkasiipi, 

jänkäsirriäinen, valko- ja mustaviklo, tylli ja pikkukuovi. 

 

 

Lähtöpaikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7453478, 495137 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.19818598, 26.88755342 

 

Uivelokoiras (Kuva: Dick Daniels / Wikimedia Commons) 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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73. Kelujä rvi 

 

Ajo-ohje: Sodankylästä ajetaan Savukoskelle päin noin 22 kilometriä. Kelujärvi avautuu tien molemmilla 

puolilla Kelujärven kylän kohdalla. 

Lintuja voi tarkkailla esimerkiksi Kelujärven sillalta liikenneturvallisuus huomioon ottaen. Turvallinen paikka 

tarkkailulle on Kelujärven ranta. Heti sillan jälkeen kääntyy pieni tienpätkä rantaan (tien vasemmalle 

puolelle, Sodankylästä päin tultaessa). Rannalla on laavu, pukuhuoneet sekä käymälä. 

 

Lisäksi Kelujärven kylän peltoja voi kiikaroida tieltä, etenkin keväisin, jolloin niille kokoontuvat ensimmäiset 

muuttolinnut.  

 

Kelujärven uimapaikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7482678, 503309 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.46013303, 27.0773548 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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74. Kelukoski 

 

Ajo-ohje: Sodankylästä ajetaan 4-tietä kohti pohjoista noin 4 km, jonka jälkeen käännytään oikealle (kyltissä 

”Kemijoki Oy Kelukoski”). Tätä tietä jatketaan noin 300 metriä patopenkalle ja voimalaitokselle.  

Kelukosken voimalaitos on rakennettu vuosina 1999–2001. Patopenkalta on hyvät näkymät sekä joelle että 

altaalle. Erilaiset pääskyt viihtyvät voimalaitoksen rakenteissa ja lokit kiertelevät voimalaitoksen ympärillä. 

Altaalla voi nähdä vesilintuja. Kevättalvisin Kelukoskella voi nähdä mm. pulmusia. 

 

Kelukosken padon koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7482326, 482614 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.45648333, 26.59362583 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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75. Kiilopä ä  

 

Ajo-ohje: Sodankylästä jatketaan 4-tietä pohjoiseen x kilometriä, jonka jälkeen käännytään Kiilopään 

opasteiden mukaan. Auton saa jätettyä P-alueelle.  

Luontokeskuksen läheisyydestä lähtee eripituisia luontopolkuja, 1, 3 ja 6 km. Myös Kiilopään huipulle 

menee merkitty reitti. Matkaa Kiilopään huipulle tulee 2 kilometriä. Matkalla on leveät pitkospuut sekä 

portaita.  

Kiilopään alaosien puissa on mahdollista nähdä ja kuulla paljon erilaisia lintuja. Kiilopäällä voi havaita 

tunturilajistoa, kuten riekkoja, keräkurmitsoja, pikkukuoveja, pulmusia ja lapinsirkkuja.  

Huipulle kiipeäminen palkitaan upeilla maisemilla. Huipulle on portaat helpottamassa kiipeämistä, mutta 

jyrkän nousun vuoksi kiipeäminen on silti haasteellista. Tankavaara sopii linturetkeilyyn myös talvella 

esimerkiksi hiihtäen.  

 

Kiilopään huipun koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7581002, 520707 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 68.34130506, 27.50274492 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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76. Kurittukoski 

 

Ajo-ohje: Kurittukosken voimalaitospatoallas sijaitsee Sodankylästä 4-tietä pohjoiseen mentäessä. 

Sodankylästä matkaa tulee 52 kilometriä. Peurasuvannon lomakylän jälkeen jatketaan vielä 2 kilometriä, 

jonka jälkeen vasemmalle kääntyy tie. Tienviitassa lukee Kemijoki oy, Kurittukoski. 

Padolle pääsee autolla. Auton saa jätettyä patopenkalle tehdylle levennykselle. Toinen mahdollinen paikka 

lintujen tarkkailuun on kun jatketaan 4-tietä pohjoiseen vielä kilometri ja käännytään vasemmalle sora-

alueelle.  

 

Kurittukoskella on havaittu vesilinnustoa, kuten kuikkia, kaakkureita, alleja, mustalintuja ja merimetsoja.  

 

Kurittukosken voimalaitoksen koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7527054, 488063 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.85794544, 26.71619683 

  

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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77. Lintuniemi 

 

Ajo-ohje: Sodankylän keskustasta ajetaan 4-tietä kohti etelää. Kittiläntien risteyksen kohdalla kääntyy 

oikealle tie (Hampputörmäntie) museon suuntaan. Tätä tietä jatketaan noin 2 km tien päähän saakka. Osa 

tiestä on suljettu puomilla, joten kävelymatkaa niemen päähän tulee vielä noin 400 metriä. 

Lintuniemen linnusto on monipuolista. Paras aika tarkkailla lintuja on kevätmuuttoaikaan touko-

kesäkuussa. Joki sulaa aikaisin ja houkuttelee paikalle vesilinnuista mm. kaakkureita, kuikkia, alleja, ja 

tukka-, lapa- ja punasotkia. Kahlaajista paikalla voi nähdä mm. tyllejä, musta- ja valkovikloja sekä lapin- ja 

suosirrejä. Alueen pelloilla voi nähdä paljon rastaita sekä petolinnuista piekanan, sinisuohaukan ja 

suopöllön. 

Lintuniemen koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7475628, 482485 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.39639644, 26.59164104 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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78. Lokkä 

 

Ajo-ohje: Tanhuasta käännytään kohti Lokkaa. Tietä jatketaan suoraan. Lokan kylälle johtava tie kääntyy 

vasemmalle, mutta lintutornille päästäkseen jatketaan vielä suoraan noin 400 metriä. Tien varrella on kyltti, 

jossa lukee ”lintutorni”. Lintutornille menevällä tiellä on poroaidan portti, joka täytyy avata ja sulkea 

kulkemista varten.  

Auton saa jätettyä Lokan tekojärven rannalle. Lintutorni on tiestä katsottuna oikealla puolella. Lintutorni on 

melko suurikokoinen, hyväkuntoinen ja katettu ja sieltä on hyvät näkymät Lokan tekojärvelle. 

Lokan tekojärvi on Suomen suurin tekoallas, jonka linnusto on monipuolista. Linnustoon kannattaa 

mahdollisuuksien mukaan tutustua lintutornin lisäksi myös esimerkiksi venekyydillä. Paikalla voi nähdä mm. 

alleja, pilkkasiipiä, mustalintuja ja uiveloita. Suuri allas houkuttelee paikalle petolinnuista mm. merikotkia ja 

kalasääksiä. Rannalla voi nähdä myös tilhiä, kuukkeleita, taviokuurnia ja pohjansirkkuja.  

Lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7523804, 532309 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.82724353, 27.76715417 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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79. Luosto 

 

Ajo-ohje: Sodankylästä ajetaan 4-tietä kohti etelää 27 km, jonka jälkeen käännytään Torvisen kylän jälkeen 

vasemmalle Pyhä-Luostontielle. Tätä tietä jatketaan 14 km, jolloin saavutaan Luostolle. 

Luostolla on monia mahdollisuuksia linturetkeilyyn. Tuntureiden ja metsien lajistoa voi tarkkailla lukuisilta 

eripituisilta reiteiltä. Yksi hyvä vaihtoehto on esimerkiksi Luoston 14 km pitkä vaellusluontopolku, joka 

lähtee Luoston portista. Luoston Portti sijaitsee Luoston laskettelukeskuksen pysäköintialueen välittömässä 

läheisyydessä, kävely- ja latureitin varrella.  Vaihtoehtoina ovat myös esimerkiksi Tunturiaavan luontopolku 

ja Rykimäkeron ja Rykimäkurun kohteet, jotka on esitelty omina kohteinaan tässä oppaassa. 

Luosto soveltuu hyvin ympärivuotiseen lintu- ja luontoretkeilyyn, talvella alueella voi kulkea hyvin 

esimerkiksi hiihtäen. Alueella voi nähdä mm. iso- ja pikkukäpylintuja sekä pohjantikkoja, palokärkiä, 

korppeja, metsoja ja lapintiaisia.   

Luoston koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7447606, 495057 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.14551148, 26.88595269 

  

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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80. Oräjä rvi 

 

Ajo-ohje: Orajärvelle pääsee ajamalla Sodankylästä ensin opasteiden mukaan kohti Kemijärveä noin 

kilometrin verran (yli Kitisen sillan). 500 metriä sillan jälkeen kääntyy tie oikealle, opasteessa lukee Orajärvi, 

lentokenttä ja Tähtelä. Tätä tietä pitkin on noin 20 km Orajärven kylälle. Kylän peltojen lisäksi lintuja voi 

katsella myös Orajärven uimarannalta, joka sopii myös retkeilykohteeksi.  

Orajärven uimarannalla on laavu, pukuhuoneet vaatteiden vaihtoa varten sekä käymälä. Orajärvi on 

kirkasvetinen ja matalarantainen järvi, joka sopii hyvin uinti- ja retkikohteeksi koko perheelle.  

 

 Orajärven uimarannan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7469668, 492568 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.34335914, 26.8271091 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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81. Päppilänniemi 

 

Ajo-ohje: Sodankylän keskustasta ajetaan Jäämerentietä etelään päin ja käännytään ennen 

liikenneympyrää poliisilaitoksen ja kirkon suuntaan vasemmalle Toivonniementielle. Toivonniementien 

päästä käännytään oikealle Papintielle ja sitä jatketaan tien päähän asti. Auton saa jätettyä Pappilanniemen 

luontopolun alkupisteen läheisyyteen. 

Pappilanniemi on koko perheen retkeily- ja luontokohde. Luontopolun pituus on noin 2 km. Maasto on 

tasaista ja reitin voi kiertää myös pyörätuolin tai lastenrattaiden kanssa. Reitin varrella on laavu, joka 

soveltuu hyvin taukopaikaksi. Reitin varrella on opasteita, jotka kertovat ympäristöstä ja myös sen 

linnustosta. 

Pappilanniemessä voi nähdä ja kuulla mm. talitiaisen, punatulkun, peipon ja pajulinnun. Kitisessä ja sen 

rannoilla voi nähdä myös erilaisia vesilintuja. Kohde sopii hyvin myös talvikäyttöön. 

Pappilanniemen lähtöpisteen koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7476982, 482644 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.40855085, 26.59514204 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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82. Peuräsuvänto 

 

Ajo-ohje: 50 km Sodankylästä pohjoiseen 4-tien varressa sijaitsee Peurasuvanto.  

Peurasuvannon Lomakylän kohdalta lähtee luontopolku, joka on noin 4 kilometriä pitkä. Luontopolun 

varrella voi käydä katselemassa myös lintuja. Peurasuvannosta löytyy myös lintutorni. Kolme kilometriä 

Peurasuvannosta etelään päin on tien vierellä P-paikka, jossa on opaste Peurasuvannon lintutornista.  

 

P-paikalta on noin 300 metrin kävelymatka lintutornille. Reitti on merkitty maastoon tolpilla. Torni on 

katettu ja sinne mahtuu noin 12 henkilöä. Tornilta näkee joelle. Paikalla voi nähdä erilaisia vesi- ja 

petolintuja, kuten kalasääksen ja merikotkan.  

Koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7522853, 489987 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.82033768, 26.76232327 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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83. Porttipähtä  

 

Ajo-ohje: Sodankylästä ajetaan pohjoiseen 4-tietä 

pitkin 65 kilometriä. Sitten käännytään 

länteen/vasemmalle Myllypalontie. Tätä tietä pitkin 

pääsee voimalaitokselle. 

Porttipahdan voimalaitokselta on helppo katsella lintuja 

ja auton saa jätettyä parkkiin esimerkiksi patoaltaan 

viereen. Porttipahdan voimalaitoksella voi vesilintujen 

lisäksi havaita mm. merikotkan.  

 

 

Porttipahdan voimalaitoksen koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7538682, 489526 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.96229744, 26.749861 

  

Merikotka (Kuva: Wim Launspach /Flickr) 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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84. Pyhä -Nättänen 

 

Ajo-ohje: Sodankylästä päin tultaessa Vuotson jälkeen käännytään opasteiden mukaan Sompion 

luonnonpuistoon. Jatketaan tietä pitkin, kunnes tulee Sompion luonnonpuistosta kertova opaste. Tästä 

vielä jatketaan noin kilometri, jotta päästään Pyhä-Nattasen autopaikalle. Tie on paikoin huonokuntoinen ja 

ajo tapahtuu omalla vastuulla. Kelirikkoaikaan tie voi olla suljettu puomilla. 

Pyhä-Nattasen huipulle on noin 2 kilometrin matka. Maastossa on kosteilla alueilla pitkospuut. Maasto on 

osittain vaikeakulkuista ja kivistä etenkin Pyhä-Nattasen huipun lähestyessä. Jyrkän nousun vuoksi reitti ei 

sovi huonokuntoisille. Hyvät ja tukevat kengät ovat reitillä tärkeät. Pyhä-Nattasen huipulta aukeavat 

ainutlaatuiset maisemat.  Huipulla on myös Palovartijan autiotupa, jossa voi pysähtyä lepäämään ja 

syömään esimerkiksi eväitä. Tuvassa on myös keittomahdollisuus. 

Etenkin Pyhä-Nattasen juurella metsässä voi kuulla erilaisten lintujen laulua. Pyhä-Nattanen onkin hyvä 

retkeilykohde etenkin yhdistettynä Sompiojärven lintutorniin. 

Pyhä-Nattasen huipun koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7556576, 515406 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 68.12256923, 27.37048477 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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85. Riipivuomä 

 

Ajo-ohje: Sodankylästä ajetaan kohti Kittilää 17 km. Vaalajärven kohdalla käännytään vasemmalle kohti 

Meltausta. Tätä tietä jatketaan noin 15 km. Riipin ja Kaarron kylien jälkeen suoralla tienpätkällä avautuu 

tien molemmin puolin suomaisema. Riipivuoman levähdyspaikka on tien vasemmalla puolella ja laavu 

näkyy tielle. 

Riipivuoma soveltuu hyvin koko perheen retkeilyyn. Paikalla on laavu, käymälä ja puuliiteri. Riipivuomassa 

voi nähdä vesilintuja ja ympäröivällä suolla voi nähdä ja kuulla suon linnustoa. Lähipuissa voi myös lennellä 

tilhiä. 

 

Riipivuoman laavun koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7470795, 454101 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.35001951, 25.93191029 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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86. Rykimä kero jä Rykimä kuru 

 

Ajo-ohje: Sodankylästä ajetaan Luostolle. Luostolta Pyhätunturille menevää tietä ajetaan vielä noin 8,5 km. 

Tien vieressä on P-paikka, josta pääsee kävellen myös Ametistikaivokselle. Auton saa jätettyä tähän. 

Rykimäkerolle on matkaa noin 700 metriä helppokulkuista tietä. Tämä reitti sopii myös pyörätuolin tai 

lastenvaunujen kanssa kulkevalle. Rykimäkerolla on kota, laavu, kaivo ja käymälä, joten se sopii koko 

perheen retkeilykohteeksi. 

Rykimäkurulle päästäkseen jatketaan polkua pitkin vielä noin 1,5 kilometriä. Tällä polulla ei ole 

korkeusvaihteluita, mutta maaston epätasaisuuden vuoksi sitä ei kuitenkaan voi kulkea pyörätuolin tai 

lastenvaunujen kanssa. Rykimäkurulla on myös laavu. Rykimäkurun erikoista rotkoa voi katsella laavulta tai 

laskeutumalla varovasti lähemmäksi kurun reunaa. 

Polku kulkee pääosin havumetsässä. Polulla voi nähdä esimerkiksi käpylintuja (iso-, pikku- ja 

kirjosiipikäpylintu), erilaisia tikkoja (käpytikka, pohjantikka, pikkutikka, palokärki) sekä muita metsän lajeja, 

kuten pyyn, kuukkelin tai lapintiaisen.    

Rykimäkeron taukopaikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7444047, 499288 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.11362601, 26.98359403 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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87. Sättänen 

 

Ajo-ohje: Sattasen kylä sijaitsee noin 8 km Sodankylästä pohjoiseen 4-tietä pitkin. Kylätielle käännytään 4-

tieltä opasteiden mukaan. 

Sattasen kylällä on monia lintubongauspaikkoja, mm. kylän pelloilla ja joella. Koko kylätie kannattaa kiertää 

havaintoja tehden. Talvisin kylällä voi nähdä mm. talitiaisia, hömötiaisia, kuusitiaisia ja sinitiaisia. Keväällä 

paikalle saapuu mm. töyhtöhyyppiä ja pikkukuoveja.  Sattasessa on havaittu myös mm. suopöllö. 

 

 

Sattasen koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7485594, 483632 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.48585441, 26.61694782 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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88. Sompiojä rvi 

 

Ajo-ohje: Pyhä-Nattasilta jatketaan matkaa vielä muutama kilometri. Sompiojärven retkeilypaikka on tien 

oikealla puolella. 

Sompiojärven rannalla on monipuolinen retkeilykohde, jossa on laavu, kota, kaivo ja käymälä. Järven 

rannalla on myös veneenlaskupaikka ja venelaituri. Laavulta on lintutornille noin sadan metrin kävelymatka. 

Lintutorni on järven rannalla. Kohde soveltuu myös talvikäyttöön. 

Lintutornilta avautuvat näkymät Sompiojärvelle. Rantakaislikossa ja järvellä voi nähdä vesilintuja, lokkeja ja 

pääskysiä. 

 

Sompiojärven lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7555124, 518186 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 68.10938322, 27.43708904 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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89. Tänkäväärä 

 

Ajo-ohje: Sodankylästä jatketaan 4-tietä pohjoiseen, kunnes käännytään Tankavaaran opasteiden mukaan. 

Auton saa jätettyä P-alueelle. 

Urho Kekkosen Kansallispuisto Tankavaaran ympäristössä tarjoaa neljä erilaista reittivaihtoehtoa: 1, 3 ja 6 

km luontopolut, sekä 7 km pitkän geologisen luontopolun. Reittien varrelta löytyy kaksi 

lintutornia/näköalatornia. 6 km reitti vie Pikku Tankavaaran huipulle, jonka päällä olevalta näköalatornilta 

näkee kauas. Tornin maksimihenkilömäärä on 10. 

Lyhyt, 1 km reitti, kulkee Tankavaaran luontokeskuksen lähimaastossa. Tämä reitti sopii myös lapsiperheille 

ja liikuntarajoitteisille. Reitin varrella on lintutorni, josta voi tarkkailla lähipuiden linnustoa.  

Reitin varrella on nähtävissä paljon metsän lajeja, kuten urpiaisia ja erilaisia tiaisia. Lisäksi etenkin rohkeat 

kuukkelit tulevat reitin varrella tutuiksi. Metsässä voi myös kuulla usean eri linnun laulua. Tankavaara on 

hyvä kohde myös talvella, jolloin reittejä voi kulkea esimerkiksi hiihtäen tai lumikenkien kanssa. Talvellakin 

paikalla voi nähdä esimerkiksi riekkoja ja lapintiaisia. 

Pikku-Tankavaaran huipun näkötornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7561757, 505776 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 68.16939464, 27.13918419 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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90. Vääläjä rvi 

 

Ajo-ohje: Sodankylästä ajetaan 17 km kohti Kittilää. Vaalajärven lintuja voi tarkkailla esimerkiksi 

Vaalajärven uimarannalta. Uimarannalle pääsee kääntymällä ensin esimerkiksi vasemmalle Meltauksen 

suuntaan. 100 metrin ajon jälkeen käännytään oikealle Vaalakaarre-nimiselle tielle. Tätä tietä jatketaan 1 

km, jonka jälkeen käännytään vasemmalle uimarannan suuntaan. Kapeaa tietä jatketaan rannalle noin 

kilometrin verran. 

Vaalajärven uimaranta sopii hyvin myös koko perheen retkikohteeksi. Uimarannalla on laavu, liiteri, 

käymälä sekä pukusuoja vaatteiden vaihtoa varten.  

Talvisin Vaalajärvellä voi nähdä esimerkiksi hömötiaisia, talitiaisia, sinitiaisia ja närhiä. Keväisin ja kesäisin 

järvelle saapuvat vesilinnut, kuten haapanat, tavit, sinisorsat, tukkasotkat, telkät ja uivelot. Myös 

laulujoutsenia ja erilaisia lokkeja voi havaita Vaalajärvellä. 

Vaalajärven uimarannan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7477918, 465423 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.41543827, 26.19318626 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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91. Väjunen 

 

Ajo-ohje: Sodankylästä päin ajetaan pohjoiseen 4-tietä pitkin. Vajusen allasta voi tarkkailla joko Vajukosken 

voimalaitospadolta, jonne käännytään opasteiden mukaan Ilmakkiaavan lintuluontopolun jälkeen. Toinen 

mahdollinen lintujen tarkkailupaikka on hieman pohjoisempana Yläpostojoen ja sen kioskin kohdalta. 

 

Yläpostojoen levähdyspaikan koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7513889, 489884 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.73993161, 26.76070108 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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92. Viiänkiääpä, Kersilo  

 

Viiankiaapa on laaja aapasuo, jossa on kaksi lintutornia. Lintutorneille kulku tapahtuu helpoiten kahden eri 

kylän kohdalta. Kersilön puoleiselle lintutornille opasteet ovat pohjoiseen päin ajaessa Kersilön kylän 

jälkeen. 4-tien varressa on opaste lintutornille. Opasteita seuraamalla pääsee P-paikalle, jonne auton voi 

jättää. 

P-paikalla on Viiankiaavan luonnosta kertova opastaulu sekä käymälä. P-paikalta matkaa tornille on 3,5 km. 

Reitti kulkee suoalueella ja metsäkaistaleiden läpi. Suoalueilla on pitkospuut, joten kuivalla säällä polulla voi 

kulkea ilman kumisaappaita. Maasto on tasaista, eikä korkeusvaihteluita ole. 

Viiankiaavan lintutornilta avautuvat näkymät Viiankiaavalle. Torni on katettu ja sinne mahtuu noin 8 

henkilöä. Viiankiaavalla on mahdollista nähdä suolinnustoa. Reitin varrella voi tavata esimerkiksi liron 

varoittelemassa liikkujia. 

Lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7493556, 491701  

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.55760881, 26.80519524 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle
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93. Viiänkiääpä, Siurunmää 

 

 Viiankiaapa on laaja aapasuo, jossa on kaksi lintutornia. Lintutorneille kulku tapahtuu helpoiten kahden eri 

kylän kohdalta. Siurunmaan puoleiselle lintutornille opasteet ovat Sodankylän ja Savukosken välisen tien 

varrella Siurunmaan kylän kohdalta. Opasteita seuraamalla saavutaan P-paikalle, jonne auton voi jättää. 

P-paikalta matkaa tornille on 1,7 km. Reitti kulkee erilaisten metsätyyppien läpi aavan laitaan. Reitillä on 

pitkospuut, joten kumisaappaita ei tarvitse. Viiankiaavan lintutornin ympäristössä on laavu, liiteri sekä 

käymälä. Pitkospuut jatkuvat suoraan aavan laitaan, ja vasemmalle kääntyvät pitkospuut vievät 

lintutornille. Lintutorni on katettu ja sinne mahtuu 10 henkilöä. 

Lintutornin koordinaatit: 

EUREF-FIN - tasokoordinaatit: 7484473, 493618 

WGS84 - maantieteelliset koordinaatit: 67.47618364, 26.85070662 

Takaisin kuntahakemistoon
Takaisin kartalle


