Winter 2020/21

You’re welcome
to fall in love with
our open fells

Tervetuloa
rakastumaan
avotuntureihimme

Open Fell Biking in Saariselkä is a one-of-a-kind experience. These big
hills used to be mountains before the ice age made them round and
perfect for mountain biking. You can ride to the actual top of a fell and
admire the infinite chain rolling on the horizon.

Open Fell Biking eli avotunturipyöräily on Saariselän ihme. Avotuntureita voi
nimittäin huiputtaa polkupyörällä. Saariselällä se onnistuu polkaisemalla omalta
hotelliltasi ja maisemat huipulta tekevät sinuun lähtemättömän vaikutuksen.

Every winter, we groom a new network of bike trails. This map shows
the 2020/2021 routes. It also gives you a helpful little intro to this
thrilling experience that is surprisingly easy and safe for anyone who
can ride a bike.

Vedämme talvipyöräilypolut joka talvi uusia reittejä pitkin. Tämä kartta kertoo,
missä ne kulkevat talvella 2020-2021. Läskipyöräily on talvella jännittävää ja
yllättävänkin turvallista, jos vain osaat ajaa polkupyörää. Luethan kuitenkin
huolella nämä myös itsesi kannalta tärkeät ohjeet.

For beginners, the easiest
place to try e-bikes
and fat bikes

For the experienced,
a wide range of trails in
a unique setting

Aloittelijoille helpoin
Kokeneille pyöräilijöille
paikka kokeilla läskipyöriä ainutlaatuisia polkuja ja
ja sähköpyöriä
maisemia

For mountain biking,
we have something even
better than mountains
— our open fells.

Where can I ride?

What to wear?

Missä voin pyöräillä?

Kuinka pukeudun?

We have a wide network of trails for
winter biking for various skill levels.

Be warm! If you have warm skiing clothes,
they will do. You won’t need specific winter
biking clothes. If something is missing,
you can buy all the clothing you need for
winter biking in Saariselkä.

Meillä on talvipyöräilyä varten laaja
verkosto erilaisia ja -tasoisia polkuja.

Pukeudu sään mukaan riittävän
lämpimästi. Talvipyöräilyyn ei tarvitse
erityisiä pyöräilyvaatteita vaan esimerkiksi
lasketteluvaatteet käyvät mainiosti.

Avotunturipyöräily on
Saariselän ihme, jota varten
tänne tullaan kauempaakin.

On open treeless areas, wind can have
a freezing chill factor. On windy days, its
more comfortable to ride in forests where
trees will protect you.

openfellbiking.com

Biking is not allowed on groomed ski trails
or snowmobile routes. Your wheels would
ruin them and there’s a risk of colliding
with skiers and snowmobiles.
For beginners, we recommend routes
marked with blue.

If you meet a reindeer, make sure you go
by as calm as possible and don’t disturb
them in their habitat.

Etiquette
Please take into account other people on
your route.
KIILOPÄÄ

A cyclist is always ready to yield to
snowshoers and walkers because cyclists
are faster.
Control your speed, especially when
you’re passing someone.
Before you pass people, let them know
that you’re coming by greeting cheerfully.
A proper riding style doesn’t wear the soil
or harm a maintained trail. In the winter,
tire pressures should be low to keep tires
from sinking. Locking wheels when
breaking should be avoided.
SAARISELKÄ KANSAINVÄLISEKSI PYÖRÄILYMATKAILUKOHTEEKSI-HANKE

Leave no trash behind you.
Enjoy the clean nature and remember your
responsibilities.

As a helmet, you can use a ski helmet.
If you use bike helmet, have a hat under
it. Warm gloves, socks and shoes are
essential.

Pyöräily ei ole sallittua laduilla tai
moottorikelkkareiteillä, koska ne eivät
kestä pyörien renkaita sekä
törmäysvaaran vuoksi.
Talvella voit pyöräillä myös reittien
ulkopuolella, mutta et kuitenkaan laduilla.
Suosittelemme talvella pyöräilyyn
soveltuvia talvireittejä.

Beware: Chains may release oil to your
pants and boots.

Aloittelijoille suosittelemme karttaan
sinisellä merkittyjä reittejä.

Pack extra gloves, warm layer of clothing,
head torch and a map with you.

Avoimilla, puuttomilla alueilla viima voi
olla purevan kylmä. Jos on tuulinen sää,
metsässä puiden suojassa pyöräily on
miellyttävämpää.

Warm tea in a thermos and snacks is a
good idea! And so is taking breaks in local
cafés, because outdoor life consumes
more energy in winter conditions than in
the summer.

Kypäränä voi käyttää joko pyöräily- tai
laskettelukypärää ja laskettelulasit
suojaavat viimalta sekä pipo pyöräilykypärän alla pitää pään lämpimänä.
Lämpimät hanskat, sukat ja kengät ovat
talvella pyöräillessä erityisen tärkeitä.
Varo ketjuja, sillä niiden öljy voi tahria
vaatteesi.
Pakkaa reppuun mukaan ekstra hanskat,
vaihtovaatetta, otsalamppu ja kartta.

Jos kohtaat reitillä poroja, ohita ne
mahdollisimman rauhallisesti ja
huolehdi ettet häiritse niitä niiden
omassa elinympäristössään.

Ota retkelle mukaan termarissa lämmintä
juotavaa ja evästä ja vieraile paikallisissa
latukahviloissa. Talvioloissa ulkoilu kuluttaa
enemmän energiaa kuin kesällä.

Bring your phone!

Etiketti

Puhelimet mukaan!

Emergency number is 112.

Ota huomioon muut reitillä kulkijat.

Hätänumero on 112.

Cold weather drains batteries, so charge
your phone to the max just before the ride.

Pyöräilijä nopeampana on valmis
väistämään muita talvipolulla liikkujia, kuten
kävelijöitä ja lumikenkäilijöitä.

Hätätilanteessa 112 Suomi -mobiilisovelluksen avulla sinut voidaan
paikantaa nopeammin.

Huomioi oikea tilannenopeus etenkin
kohtaamisissa.

Lataa puhelimen akku täyteen
ennen retkeä.

Ennen kohtaamista ilmoita tulostasi
huikkaamalla iloisesti.

Osa reiteistä on puhelimen katvealueella.
Puhelimen kuuluvuus on parempi korkeilla
paikoilla kuin laaksoissa ja kuruissa.
Jätä pidemmästä reitistä suunnitelma
vuokraamoon tai ystävälle.

Reception may be bad or nonexistent, but
generally its better on the top of the fells
than in the valleys and couloirs. If you aim
deep into the wilderness, please leave
a route plan to a friend or in the rental
company.

Oikea ajotapa ei kuluta maastoa tai
vahingoita huollettua uraa. Talvella rengaspaineiden tulee olla riittävän alhaiset,
jotta pyörä ei uppoa hoidetulla polulla ja
lukkojarrutuksia tulee välttää.
Älä roskaa luontoa vaan vie roskat
matkassasi pois.
Nauti puhtaassa luonnossa liikkumisesta
sekä muista myös velvollisuutesi.
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Kummituskämppä

Saariselkä winter trails
 

All trails are multi-use.
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Open Fell
Biking Partners

Aurora

2

1,5 km

2

Iisakkipää moderate

3

Saariselkä - Laanila easy
Laanila Kievari easy

5

Piispanoja trail moderate

4,3 km

Saariselän Keskusvaraamo
Honkapolku 2, 99830 Saariselkä
+358 16 5540500
saariselka.com
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Holiday Club Saariselkä
Saariseläntie 7, 99830 Saariselkä
+358 300 870969
holidayclubresorts.com
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Inari-Saariselkä Keskusvuokraamo
Kuukkeli
Saariseläntie 1, 99830 Saariselkä
+358 600 302700
bikes.saariselka.info
 v  
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Inari-Saariselkä Tourism
99800 Ivalo
inarisaariselka.fi
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600 m

2,6 km

Laanilan Kievari
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 Iisakkipää

4 km

Kaunispää moderate

1,6 km

Piispanoja trail extra

 Vahtamapää

1,7 km

Trail maintenance by
 
Prospektorin
kaivos

Laanila


Kiilopää winter trails

Savottakahvila

1,1 km

2,4 km

6

500 m

All are winter biking trails except
9 and 12 are multi-use trails

4,8 km

Suomen Latu Kiilopää
Fell Centre Kiilopää
Kiilopääntie 620, 99830 Saariselkä
+358 16 6700700
kiilopaa.fi
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16

700 m
7

Ahopää moderate

Piispanoja

1,5 km
8

Kakslauttanen flow easy

9

Kiilopää - Kakslauttanen easy

10

Kiilopää - Lanssi easy

11

Kiilopää - Rönkönlampi - Savottakahvila moderate

12

Kiilopää - Sivakkaoja - Muotka easy

13

Kurujen kierros easy

 Rumakuru

 

Roll Outdoors


1,7 km

Santa’s Hotel Tunturi
Lutontie 16, 99830 Saariselkä
+358 400 102 191
santashotels.fi
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 Vävypää

E75
23

Urho Kekkonen
National Park

2,5 km
4,1 km
14

Latvakuru easy

15

Ruijanpolku easy

Rönkönlampi 
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Savotta - Piispanoja easy

17

Sivakkaoja easy

18 – 22
23

Wilderness Hotel Muotka
Muotkantie 204, 99830 Sodankylä
+358 50 4307600
nellim.fi
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Lapland Hotels Riekonlinna
Saariseläntie 13, 99830 Saariselkä
+358 16 5594455
laplandhotels.com
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 Ahopäät
16

Saariselkä Ski & Sport Resort Ltd
Kullanhuuhtojantie, 99830 Saariselkä
+358 16 668882
skisaariselka.fi


7

11

Lapland Safaris Saariselkä
Saariseläntie 13, 99830 Saariselkä
+358 16 3311280
fellsandoutdoors.com
laplandsafaris.com
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Snow Bike Park 1–4 easy/moderate

Latvakuru

Yhdysreitti easy

4,3 km

1,8 km

1,3 km

15

14

Kiilopää
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Lapin Luontolomat
99830, Lutontie 3, 99830 Saariselkä
+358 16 668706
lapinluontolomat.fi




Saariselkä Customer Service Kiehinen
Lutontie 16
99830 Saariselkä
+358 40 168 7838
tourist.info@saariselka.fi
saariselka.fi

700 m

1 km
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3,2 km

Kakslauttanen

1,6 km

1,4 km
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Kiilopää
Snow Bike Park

9

2,5 km

 Kiilopää

13

18–22

Kakslauttanen Arctic Resort 

 bike rental vuokrapyörät
 bike service huolto
 guided tours opastus
 accomondation majoitus
 restaurant ravintola
 spa kylpylä
 shop kauppa

800 m
 fireplace nuotiopaikka
 day trip hut päivätupa
 hut kota
shelter laavu
 cafe kahvila
moderate trail keskivaikea
easy trail helppot
multi-use trail monikäyttöreitti
-- ski track hiihtolatu
… snowshoe trail lumikenkäreitti

–
–
–


Wilderness Hotel Muotka
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Tievatupa



8

500m

12

Sivakkalaavu

2,2 km

Pohja-aineisto: Maanmittaulaitos 2019, pohjakartan toteutus: Routamap

Latest route information
Saariselkä: www.infogis.fi/saariselka.
Kiilopää: www.facebook.com/kiilopaatrails

inarisaariselka.fi

openfellbiking.com

