
Ohjevinkit Muonion 10 Huippua Kesässä –kampanjaan 13.6. – 24.10.2022: 

Hyvät/tukevat jalkineet. Säänmukainen vaatetus + varavaatetta. Juotavaa ja energiapitoista evästä. Kartta ja puhelin. 

Tutustu retkikartta.fi käyttöön ja lataa 112-sovellus puhelimeesi. Huomioi sääennuste. 

 

Älä poikkea polulta maaston kulumisen estämiseksi. 

 

 

1. Taivaskero (809m) ja Laukukero (762m) Lähtö: Pallastunturin Luontokeskus. Reitti on merkitty. 

Kokonaispituus noin 9-10 km. Arvioitu kesto 4-5h.  

 

3. Palkaskero (705m) Lähtö: Pallastunturin Luontokeskus. Reitti on merkitty. Seuraa opasteita Palkaskeron 

kierros. Kokonaispituus 7 km. Arvioitu kesto 2,5-3h. 

 

4. Olostunturi (524m) Lähtö: Vaeltajan ristin p-alue. Kulje tienpohjaa pitkin huipulle. Kokonaispituus 3 km. 

Arvioitu kesto 1,5h. 

 

5. Äkäskero (528m) Lähtö: Peurakaltion pihasta, Aakenuksentie 388. Kulje merkittyä reittiä pitkin pohjoiseen 

tunturin huipulle. Kokonaispituus noin 9 km. Arvioitu kesto 4h. Äkäskeron voi saavuttaa myös Akäskero 

Hotellilta lähtevää polkua pitkin. Polku on merkkaamaton. 

 

6. Kukastunturi  (477m) Lähtö: Navettagalleria pihasta, Karilantie 31, Äkäslompolo. Kuljetaan erittäin leveää ja 

hyvin merkittyä polkua pitkin huipulle. Kokonaispituus noin 8 km. Arvioitu kesto 3,5h. Kukastunturin voi 

savuttaa monesta suunnasta reittejä hyväksi käyttäen ja vaikka pyöräillen. 

 

 

SUUNNISTUSTAITOA VAATIVAT: 

7. Juuvanrova (440m) Lähtö: Luusunseläntien levike voimalinjan alla. Kulje linjaa 100m ja käänny vasemmalle 

selkeälle mönkijäuralle. Tammikämpän jälkeen jatka merkittyä polkua Juuvanrovan autiotuvalle. Jatka 

merkattua polkua noin 800 m eteenpäin, poistu polulta ja jatka suunnistaen etelään Juuvanrovan huipulle. 

Huipulle ei mene polkua. Kokonaispituus 11 km. Arvioitu kesto noin 5h. 

 

8. Nivunkitunturi (464m) Lähtö: Aja Nivungintietä noin 5 km. Tiessä on levike, jossa Nivungintiestä erkaantuu 

Palontie. Kulje polkua pitkin Kuusikonmaahan noin 4 km. Jatka Kuusikonmaasta hiven Juuvanrovaa kohti 

polkua ja jatka tästä suunnistaen poluttomassa maastossa tunturin huipulle noin 3 km. Nivunkitunturin 

huiputus vaatii suunnistustaitoa. Kokonaispituus noin 14 km. Arvioitu kesto 7h. 

 

9. Könkäsentunturi (440m) Ei virallista lähtöpaikkaa, mutta voit jättää auton Köngäsenjärventien päähän. Kulje 

tien päästä lähtevää polkua pitkin pohjoiseen noin 3,6 km. Käänny oikealle retkikartassa erottuvalle polulle 

ja jatka suunnistaen poluttomassa maastossa tunturin huipulle. Könkäsentunturin huiputus vaatii 

suunnistus- ja kartanlukutaitoa. Reitti on paikoin märkä. Kokonaispituus noin 14 km. Arvioitu kesto 6-8h. 

 

10. Ruototunturi (572m) Tämä kuntamme vaakunaa koristava tunturi sijaitsee aivan Muonion ja Enontekiön 

rajalla. 

Ei virallista lähtöpaikkaa, mutta voit jättää auton Köngäsenjärventien päähän. Kulje tien päästä lähtevää 

polkua pitkin pohjoiseen noin 6 km. Käänny oikealle Aitajärvien eteläpuolella ja suunnista poluttomassa 

maastossa Ruototunturin huipulle. Kokonaispituus noin 23 km. Arvioitu kesto 12h+. Ruototunturin huiputus 

vaatii suunnistus- ja kartanlukutaitoa. Ruototunturin voi saavuttaa myös aloittaen retken Kerässiepistä kohti 

Kuoppajärveä. 


