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I
tä-Lapissa on autiotupa-
saunoja moninkertaisen
tiheässä muuhun Suo-
meen verrattuna. Pisim-
millään kaavailin tuo-

hon saunaverkostoon kahden
viikon hiihtoa Naruskasta Tunt-
san ja Kemihaaran erämaa-
alueiden kautta Urho Kekkosen
kansallispuistoon ja edelleen
Kiilopäälle. Siinä olisi tullut hi-
koiltua yhdessätoista saunassa.

Sairastelun vuoksi jouduin
ensin lyhentämään reittiämme
kahdeksan saunan mittaiseksi,
Tulppiosta siksakia kiemurrel-
len Kiilopäälle, ja lopulta käy-
tettävissämme oli vain reilu
viikko matkoineen.

Lähdimme Tulppiosta ja hiih-
dimme edellistä ajatusta suo-
remmin, mutta kuitenkin UK-

Ensimmäisellä Koilliskairaan suuntautuneella pitemmällä vaelluksellamme
ideoimme kaverini kanssa, että joskus vielä lähdemme reissuun teemalla
saunan löylyihin joka illaksi. Eikä kahta kertaa samoille lauteille. 
Idea hautautui vuosikausiksi muiden yhtä kiinnostavien joukkoon, mutta 
viime keväänä lähdimme toteuttamaan sitä vaimoni kanssa.

puiston kaikkien kuuden autio-
tupasaunan kautta Kakslautta-
seen.

Itäkairan rauhaa
Reilun vuosikymmenen olen
hiihdellyt joka kevät pääsiäisen
ja vapun ympäristössä yhdestä
kolmeen viikkoa jossain päin
Lappia, aina eri kairassa. En ole
tietoisesti valinnut syrjäisiä
kolkkia, mutta näin jälkikäteen
analysoiden olen kyllä tullut
välttäneeksi Kiilopää–Luirojär-
vi -seutua, Hetta–Pallasta ja
Haltin reittiä.

Keskimäärin olenkin tavan-
nut noin yhden vaeltajaporu-
kan per keväthiihto. Monella
reissulla emme ole tavanneet
yhtikäs ketään, vaikka olemme
yöpyneet paljolti autiotuvissa.

Nyt ajatuksena oli sau-
nateeman ohella tarkis-
taa, Luirojärvelläkö ne
kaikki keväthankien tu-
ristimassat tosiaan
ovat.

Vuoden 2004 pää-
siäisviikon ensimmäi-
senä päivänä nostelim-
me rinkkamme ja met-
säsuksemme postitak-
sin kyydistä uudelleen-
rakennetun Tulppion
Tiskon pihassa. Kuu-
massa säässä lähdimme hiihtä-
mään vankkaa kelkkakeinoa
Nuorttille päin.

Parin tunnin päästä takaa pä-
räytti nuori poromies, pysäytti
ja halusi tarjota oluet. Kieltelim-
me, mutta mies laittoi käden
kelkan tavaratelineelle: ”Otta-
kaa nyt yhdet. Hei p-le! Missä
kaljat!” Ilme oli näkemisen ar-
voinen, sillä arvolasti oli pom-
pannut kyydistä. Me jatkoimme
eteenpäin ja poromies kaarsi
vauhdilla takaisinpäin.

Siirryimme umpihankeen
vasta lähellä Hirvashautaa.
Suuri on ero luontokokemusten
määrässä metsäautotiellä kul-
kevaa moottorikelkanjälkeä pit-
kin hiihtäessä ja umpihangessa
omaa latua muodostaessa.
Noin 15 km tiepätkältä ei ole
mieleen jäänyt mitään, kun taas
parin kilometrin metsäosuudel-
la tieltä Nuorttin rantaan tapah-
tui paljon. Teeri lensi aivan vie-
restä, riekko pakeni editse, met-
sokukko oli piirrellyt männi-
kössä siipitanssia, tikka pärisyt-
teli, lumikko ja moni pienempi
oli kuvioinut hankeen signee-
rauksiaan.

Helposti jää jäljen vangiksi,
jos vangituksi sallii itsensä tulla.
Umpihangessa matkanteko on
toki hitaampaa, mutta se pitää
ottaa päivämatkalaskelmissa ja
asenteessa huomioon. Umpises-
sa reitinvalinta on omissa käsis-
sä, ja se on ainakin minulle tär-
keää. Umpisesta löytyy aivan
toisella tavalla vapaus ja riemu.
Toki kehnolla kelillä valmista la-
tua kiittää, mutta ainakaan koko
vaellusta ei kannata pysytellä
pelkästään valmiilla jäljillä.

Flunssan verottamin voimin
päädyimme ensimmäiseksi
yöksi Hirvashaudan autiotu-
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K oilliskairan saunaretkestä jäi kaiken kaikkiaan hie-
man liian kiireinen maku. Täytynee lähteä samalla
teemalla uudemman kerran: väljemmällä aikatau-

lulla ja rospuuttoaikaan.
Heitimme löylyä siis lopulta vain neljässä saunassa, mut-

ta kokemuksia on jokaisesta puiston saunasta aiemmilta
vuosilta. Mittasin joka saunasta saunatilan tilavuuden, lau-
teen leveyden ja korkeuden, kiukaan koon sekä mahdolli-
sen eteisen mitat.

Saunatilanne muuttuu vuosien mittaan. Vuosikymmen-
ten saatossa sauna on ollut monellakin UK-puiston käm-
pällä, kuten esimerkiksi Muorravaarakassa ja Siulanruok-
tulla. Porttikoskelta sauna purettiin pois vuonna 1999, kos-
ka samassa rakennuksessa autiotuvan kanssa sijainnut sau-
na oli mädättämässä koko kämppää. Nykyiset autiotupa-
saunat ovat erillisissä rakennuksissa.

Toistaiseksi tuorein muutos on tapahtunut Tahvontuval-
la, jossa viime vuoden keväänä näimme uuden saunan hir-
ret ja laudat pinossa puron varressa. Vanha sauna on nyt pu-
rettu ja uusi noussut kämppään nähden järkevästi alavirran
puolelle. Uudessa saunassa on pukuhuone, ja saunatila on
pinta-alaltaan 1,5-kertainen vanhaan verrattuna. Vesi läm-
mitetään erillisessä kuumavesipadassa.

Sauna erämaassa on luonnollisesti aina täyden kympin ja
syvän kumarruksen arvoinen mukavuuslaitos. Alla ole-
vaan tähtiarvosteluun pitääkin suhtautua sopivan leikki-
mielisesti. UK-puiston kuuden autiotupasaunan lisäksi otin
edelliskevään muistojen voimin mukaan Kemihaaran erä-
maassa olevan Uittipiekan, joka kuuluu kiinteästi Itäkai-
raan. Tahvontuvan kohdalla esitellään vanha sauna.

Saunat 
järjestykseen

� Yleistä: Kaunis, vanha, ke-
lohirsinen rantasauna Anteri-
joen mutkassa. Joki virtaa
Kuikkapään, Anteripään ja
Vongoivan-Vuomapään tun-
turirykelmän välissä poik-
keuksellisen komeissa mai-
semissa. Saunan kuistilla on
soma istua vilvoittelemassa
kosken kohinaa kuunnellen ja
rauhallisia miettien.

Sekä sauna että eteinen

valle, vaikka tavoitteena oli
Karhuojan tupa ja sauna. Kar-
huojalla pistäydyimme sitten
aamutuimaan ja sauna jäi läm-
mittämättä. Kaikki oli yhtä hy-
vässä kunnossa kuin kymme-
nen vuotta sitten. Silloin oli
pakkasta kolmekymmentä,
mutta löylyt silti hyvät. Näyt-
täisi, että tilanne ei ole huonon-
tunut.

Jatkoimme poroaidan vartta
Vieriharjulle. Hieman ennen
Naltiotunturia vastaan tuli tam-
perelaispariskunta. Kävi ilmi, et-
tä heidän ahkionjälkiään olim-
me seurailleet tämän aamua.

Naltiotunturin juurella kie-
hautimme lounaaksi nuudeliso-
pan ja kipusimme ihailemaan
sinistä taivasta, vihreää metsä-
merta ja valkoisena hohtavia
soita. Koillisessa kohosi Korva-

tunturi ja luoteessa Talkkuna-
pään, Vongoivan, Vuomapään,
Sokostin ja kumppaneiden jono.

Vieriharjullakin saimme olla
omassa rauhassamme. Vanhat
kämppä ja sauna oli viety pois ja
uudet tehty tilalle. Sauna ja uin-
ti maittoivat ja uni tuli kysele-
mättä.

Päivät olivat kuumia, ja aa-
mukylmää hyödyntääksemme
nousimme vieläkin aikaisem-
min kuin eilen. Olen parantu-
maton aamuntorkku, mutta
kun on hyvä syy, puoli kuudel-
ta on jopa mukava nousta ylös.
Pihamännyn latva oli jo aurin-
gossa, mutta pakkasta oli 15 as-
tetta. Hyvää hiihtokeliä oli siis
edessä monta tuntia.

Härkävaaran autiotuvalla
olimme jo hyvissä ajoin iltapäi-
vällä, juuri märän ja upottavan

Anterinmukka 

”Kelo”

ovat melko ahtaat. Lauteen le-
veys 2,2 m. Pyöreän kiukaan
ympärillä on vaippamallinen
kuumavesisäiliö sekä lisäksi
seinällä ilman kautta hiljal-
leen lämpiävä erillinen vesi-
säiliö.

Kiitämme:
+ persoonallisuutta
+ hyvää, syvää 

uimapaikkaa kesäaikaan
+ hyviä löylyjä

Moitimme:
– sesonkiaikaan saattaa

olla tunkua
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� Yleistä: Uittipiekantunturin
kupeessa Sorvortanjoen laak-
sossa. Syrjäisellä, polutto-
malla tuvalla käy tolkun kulki-
joita. Kaikesta henkii siisteys
ja hyväkuntoisuus.

Saunan pukuhuoneen ka-
miina tarjoaa luksusta talvi-
vaeltajalle, sillä monella sau-
nalla joutuu riisuutumaan ul-

� Yleistä: Karhuojalle on pa-
rin kilometrin pisto Nuorttijo-
en varressa kiertävältä Nuort-

kelin alkaessa. Teimme puita,
kannoimme vettä ja sytytimme
saunaan tulen. Söimme välipa-
laa, torkahdimme ja sitten sau-
na olikin valmis.

Kun olimme iltahämärissä
vaipumassa unipuuhiin, käm-
pälle hiihti oululaispariskunta.
Juttelimme vielä hetken heidän
ruuanlaittelunsa aikana, mutta
aikainen aamuherätys kantoi
pian veroa.

Tunturimaan tenho
Jaurujoen laaksoon saapumi-
nen on vaikuttava kokemus.
Edellisinä päivinä Itäkairasta
vilauksina nähdyt kaukaiset
tunturit ovatkin yht’äkkiä aivan
vieressä, heti Auhtijoen ja Jau-
run kynttiläkuusien takana.

Tahvontuvalla oli hyörinää.
Kämppä oli ollut edellisyönä

täynnä retkeilijöitä ja pihalla oli
ollut lisäksi teltta. Kun saa-
vuimme puolenpäivän aikaan,
porukka oli lopettelemassa aa-
mutoimiaan ja lähtemässä ku-
kin omaan suuntaansa: yksi pa-
ri Jaurun varren kelkkajälkeä
Peuraselkään päin, kaksi paria
meidän latuamme Härkävaa-
raan ja kolmikko Vongoivan
kammin kautta Keskolle.

Keskustelut koskettivat lä-
hinnä reitinvalintoja. Kaikki
tuntuivat pitävän itsestään sel-
vänä, että jos johonkin suun-
taan ei mene latua tai kelkanjäl-
keä, sinne ei voi lähteä. Ja ras-
kastahan painavaa ahkiota kes-
kipäivän kuumuudessa onkin
kiskoa umpiseen.

Pian huomasimme olevam-
me kämpällä kahdestaan. Lai-
toimme saunan lämpenemään,

keittelimme lounaan ja otimme
taas kauneusunet. Saunan jäl-
keen jatkoimme vielä parilla
tunnilla hirsien vetämistä, kun-
nes vatsa alkoi valittaa tyhjyyt-
tään. Illallisen aikana päätim-
me, että jatkamme vielä mat-
kaa, jahka räystäiden tippumi-
nen lakkaa.

Tahvolla on aivan erilainen
tunnelma kuin Jaurun etelä-
puolella. Kun istuu pöydän ää-
ressä, on koko ajan varuillaan:
koska silmäkulmassa vilkahtaa
liikettä, koska joku hiihtää pi-
haan. Jossain Härkävaarassa tai
Uittipiekassa oletusarvo on juu-
ri päinvastainen: tuskin tänne
ketään tulee.

Ikkunasta tuijottelumme pal-
kittiin. Kun työntelimme käm-
pän seinustalla viimeisiä kapis-
tuksiamme rinkkoihimme,

kämpälle saapui eri suunnista
kolme porukkaa.

Kiipesimme Tyyrojan jyrkäs-
tä laaksosta porojen kovaksi tal-
laamaa polkua sukset käsissä.
Rinteen päällä olikin tasainen
hiihdellä, ja reitinvalinnan va-
paus nosti taas tunnelman kat-
toon. Aurinko laski Vongoivan
taa, kun kipusimme Pikkupovi-
vaaran satulaan.
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Uittipiekka 

”Luksus”

Karhuoja

”Siisti”kona pakkasessa.
Lauteen leveys Kar-
huojan saunan luok-
kaa. Kuumavesisäi-
liö on kiukaan hor-
missa kiinni.

Kiitämme:
+ saunan siisteyttä 

ja tilavuutta
+ tilavaa pukuhuonetta 

ja sen kamiinaa
+ hyviä löylyjä
+ omaa rauhaa

Moitimme:
– puroon ei mahdu 

pulahtamaan

� � � � 1/2

tin retkeilyreitiltä. Karhuoja
virtaa juuri sen verran, että se
pysyy sillan kohdalta talvella-
kin sulana.

Täälläkin saunan siisteys on
silmiinpistävää. Lauteen le-
veys 2,7 m. Muuripadassa on
helppo lämmittää suurempi-
kin määrä vettä.

Kiitämme:
+ siistiä ja tilavaa saunaa
+ tilavaa pukuhuonetta
+ hyviä löylyjä
+ pieneltä sillalta pääsee 

puroon vilvoittelemaan

Moitimme:
– hieman persoonaton

� � � � 1/2
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� Yleistä: Tahvontupa sijait-
see kauniissa kynttiläkuusien
koristamassa Tyyrojan kurus-
sa lähellä Jaurujokea. Vanha
sauna oli omaleimainen kuin
metsäpalosta selvinnyt palo-
koroinen aihki. Mustuneet
hirrenpäät muistuttivat jo-
kaista puusylyksen kanssa si-
sään menijää tulen vaaroista.

Yhdessä Anterinmukan
kanssa Tahvon vanhassa sau-
nassa oli suurin kiukaan koon
ja saunan tilavuuden suhde.
Uudesta ei vielä ole kokemuk-
sia. Puro virtaa heti vieressä,
joskin se on riittävän syvä
vain kastautumiseen.

�Yleistä: Rantasauna on iso,
mutta silti löylyyn pääsyä jou-
tuu sesonkiaikoina yleensä jo-
nottamaan. Onhan majoitus-
kapasiteettiakin pelkästään
kämpissä (Luirojärven autio-
ja varaustupa, Rajan kämppä,
Kuuselan varaustupa sekä pa-
rin kilometrin päässä sijaitse-
va Raappanan kammi) yh-
teensä 45 hengelle. Luirojär-
veltä on kauniit tunturinäky-
mät moneen suuntaan ja kai-
ran korkein tunturi, Sokosti,
on päiväretkietäisyydellä.

Lauteen leveys 3,6 m. Muu-
ripadassa lämpiää suurikin
vesimäärä sujuvasti.

Vongoivan ympäristössä tun-
tuu riittävän erillisiä tunturin-
lakia ja ihastuttavia kuruja vie-
lä vuosikausien tutkimusret-
kien tarpeiksi. Laskettelimme
Iso-ojan kurun rinteelle ja viri-
timme yöleirin erätoverikan-
kaasta.

Aamukylmällä oli riemullista
hiihtää kimmeltävällä, koske-
mattomalla hangella Iso-ojaa
ylös ja varsin lumivyörymah-
dollisen näköisen Keinokurun
kautta Anterijoen laakson puo-
lelle. Kurun suun lähellä jänis
säikähti pakoon syvästä lu-
mionkalostaan.

Sää muuttui, ja saavuimme
Anterinmukan autiotuvalle
räntäsateessa. Ritseillä makoili
pari porukkaa. Laitoimme sau-
nan lämpiämään ja liityimme
joukkoon. Se on elämänlaatua,

kun saa nukahtaa silloin kun
unettaa.

Ilma ei kohentunut saunomi-
sen ja letunpaiston aikana, mut-
ta päätimme silti jatkaa vielä il-
tasella Hammaskuruun. Lisäsin
suksiemme pohjiin parafiinia,
eikä märkä lumi tarttunutkaan
ongelmaksi asti.

Jauru- ja Anterijoen välinen
valkoisten tunturien ja kuusik-
koisten kurujen maa on hur-
maavaa seutua. Nousimme An-
terijoen vartta loivasti ylös ja
ihailimme hämärtyvässä illassa
tuntureita molemmin puolin jo-
en latvaa.

Kun saavuimme nukkumaan
jo käyneelle Hammaskurun tu-
valle vähän yhdentoista jäl-
keen, tuvan edustalla oli vai-
kuttava lumikasa. Hiivimme
hiljaa sisään ja kömmimme pus-

seihimme. Aamulla kuulimme,
että vielä yhdeksältä lumet oli-
vat olleet katolla. Onneksi ku-
kaan ei ollut jättänyt varustei-
taan talon pitkän sivun eteen.

Luiron valtatie
Aamulla nukuimme pitkään,
koska laiskotti ja koska päivän
taival oli lyhyt. Aurinko palasi
hellimään meitä ja umpistaival
ylempien Kärppäjärvien kautta
Luirolle oli komea. Hietapää ja
Sokosti muodostivat kuin nuk-
kuvan jättiläisen profiilin.

Luirojärvellä oli mittavat la-
tutarhat, mutta Rajan kämpässä
oli tilaa. Laskeskelin, että järven
eri kämpissä oli yhteensä neli-
senkymmentä hiihtäjää. Sau-
naan ei tehnyt tänä iltana mieli.

Luirolta johti vahva latu Tuis-
kukurulle päin, mutta koska

lähdimme taas anivarhain, ko-
valla hangella oli helppo hiihtää
missä vain. Jätimmekin ladun
oman onnensa nojaan ja pistäy-
dyimme katsomassa maisemaa
Luirojärven länsipuoliselta pik-
ku kumpareelta.

Näköala oli erinomainen yllä-
tys. Jos toisin kaveria ensi ker-
taa Luirolle, johdattaisin meidät
luomaan ensisilmäyksen järvel-
le juuri tälle kumpareelle. Järvi
on heti jalkojen juuressa Sokos-
ti ja muut tunturit taustanaan.

Tuiskukurun tuvalla olivat
aamupuuhat käynnissä. Ulko-
maalaisten opiskelijoiden jouk-
ko kertoi naureskellen saapu-
neensa eilen kurun läpi kaatuil-
len matkalla noin tuhat kertaa ja
rämpien syvällä kapeine suksi-
neen.

Jatkoimme osin tupien välistä

Tahvontuvan vanha sauna

”Pieni” ”Järvenranta”

Luirojärvi 

Kiitämme:
+ erinomaisia löylyjä

Moitimme:
– ei erillistä pukuhuonetta
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Nykyisen saunan kokoinen
uusi sauna rakennetaan noin
50 metriä kauemmas rannas-
ta, saunaan tulee myös muu-
ripata. Vanha sauna on käy-
tössä siihen saakka, kunnes
uusi valmistuu vuoden 2005
aikana.

Kiitämme:
+ tilavaa saunaa
+ tilavaa pukuhuonetta
+ tukevaa laituria 

saunan vieressä

Moitimme:
– hieman persoonaton
– sesonkiaikoina ruuhkaa

� � � �



ERÄ Vaeltaja 5/2004 43

� Yleistä: Uusi sauna seisoo
lähellä Vierihaaran rantaa Ke-
mihaarasta Korvatunturille
johtavan retkeilyreitin varrel-
la. Teräväpiirteinen Vieriharju
halkoo aapamaisemaa. Ko-
valla pakkasella ei kannata
haaveilla kuumista löylyistä.
Toki kuivilla pikkupilkkeillä
saa saunan kuin saunan kuu-
maksi, mutta puunkulutuskin
on silloin huimaa.

Saunassa ei ole tuuletus-
räppänää, joten viimeisenä
poistuvan on muistettava jät-
tää ovi yöksi raolleen. Lauteen
leveys 2,8 m. Kuumavesisäiliö
on kiukaan hormissa kiinni.

� Yleistä: Härkävaaran sau-
naa ei voi kuvailla sanalla siis-
ti, vaan sekä porokämppä et-
tä sauna edustavat tilavaa ja
tarkoituksenmukaista linjaa.
Poluton tupa sijaitsee Liitto-
haaran rannassa kansallis-
puiston ja Kemihaaran erä-
maa-alueen rajalla.

Puiston suurimmat saunat
ovat Härkävaarassa ja Luiro-
järvellä. Härkävaaraan mah-
tuu vaikka kymmenen henkeä
kerralla saunomaan. Saunas-
sa tai pukuhuoneessa ei ole
räppänää, mikä näkyy lahovi-

vahvaa latua ja osin omaa latua
piirtäen yöksi Suomunruoktun
lähelle. Aamulla ohi hiihtäes-
sämme näimme nukkuvaan tu-
paan nojaavien suksiparien
määrästä, että päätös välttää tä-
pötäyttä kämppää oli oikea.

Vahvasti kolmijakoinen on
Koilliskaira sesonkiaikoina: hil-
jainen Itäkaira, puolirauhalli-
nen itäinen tunturimaa ja mel-
keinpä ruuhkainen Luiron län-
sipuoli.

Muistan elävästi syysvael-
luksen tästä samasta kairasta
vuosien takaa. Nukuimme
Jyrkkävaaran kämpässä autu-
aasti, kun vanhempi pariskunta
kolisteli sisälle ja tiedusti ko-
vaan ääneen: ”Vieläkö täällä
nukutaan? Ja noin nuoria! Me
olemme jo kävelleet 20 km ja
tehneet sitä ja tätä...”

Emme lainkaan ymmärtäneet
heidän aamukiireistä asennet-
taan, ja ”vieläkö täällä nuku-
taan” muodostui kaveriporu-

kassamme lentäväksi lauseeksi
vuosikausiksi.

Muutaman viimeisen käm-
pän aiheuttaman loppukirin

ansiosta näimme tällä reissulla
yhteensä lähes sata vaeltajaa.
Huomaan nyt ihmetteleväni,
miksi me lähdimme aina en-
simmäisinä liikkeelle ja kaikki
muut halusivat ehdoin tahdoin
hiihtää tahmeanpehmeällä lu-
mella? Hmm, mitähän tässä pi-
täisi päätellä omasta ikääntymi-
sestä? �
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Vieriharju 

”Kuivahko”

Härkävaara

”Iso”

Kiitämme:
+ hyvä vesi/uimapaikka 

vieressä

Moitimme:
– huomaamattomia 

löylyjä
– sähkösaunamaisen 

pieni ja kuivahko
– ei pukuhuonetta
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kana etenkin pukuhuoneen
katossa. Viimeisenä saunasta
poistujan on muistettava jät-
tää molemmat ovet yöksi ra-
olleen.

Tehoton kiuas työläs saada
kuumaksi asti. Lauteen leveys
3,9 m. Kuumavesisäiliö kiu-
kaan kyljessä kiinni.

Kiitämme:
+ omaa rauhaa
+ tilavuutta
+ tunnelmaa menneiltä 

vuosikymmeniltä

Moitimme:
– tehotonta kiuasta
– ei erityisen siisti 

eikä hyväkuntoinen

� � �

Lähtöpaikat: julkisilla kulkuvälineillä pääsee 
joka päivä Kiilopäälle, Saariselän matkailukeskukseen,
Tankavaaraan ja Vuotsoon, arkisin Raja-Jooseppiin 
ja Tulppioon, omalla autolla lisäksi Aittajärvelle, 
Marivaaraan ja Kemihaaraan
Kartat: Koilliskairan ulkoilukartta 1:100 000,
Sompio–Kiilopää, Kaunispää–Kiilopää ja Sokosti–
Suomujoki ulkoilukartat 1:50 000 ja Koilliskairan 
geologinen retkeilykartta 1:100 000.
Lisätiedot: Luontokeskus Tankavaarassa, 
p. 0205 64 7251, 
luontotalo Savukoskella, 
p. 0205 64 7556, 
palvelupiste Saariselällä, 
p. 0205 64 7200, 
www.luontoon.fi/urhokekkosenkansallispuisto.
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