Lapin kainalolenkki
(A) Ennen kuin lähtee Rovaniemeltä kohti pohjoista, kannattaa tutustua Lapin pääkaupunkiin. Rovaniemellä on hotelleja
runsaasti ja niissä yöpyy vuosittain puoli miljoonaa matkailijaa.
Leirintäalue on luonnonkauniilla
paikalla Kemijoen rannalla kävelymatkan päässä kaupungin keskustasta. Korkeatasoista mökkimajoitusta löytyy Napapiiriltä ja
Ounasvaaran Pirteiltä. Rovaniemen suosituimpia tutustumiskohteita ovat Arktikum ja Napapiiri sekä tietysti Joulupukki.
Rovaniemeltä kohti Kittilää voi
alkureitin valita Meltaukseen (B)
joko Ounasjoen länsirantaa tai
itärantaa. Kittiläntiellä saavutaan
Kaukoseen (C), jossa sijaitsee yhden suomen tunnetuimman ja aikansa merkittävimmän lappilaisen taiteilijan Reidar Särestöniemen museo. (D) Kittilä on vilkas
kesätapahtumineen ja tarjoaa hyvät yöpymis- ja ravintolapalvelut.
(E) Levi on Suomen suurimpia
hiihtokeskuksia ja on monipuolisineen palveluineen matkailijoiden suosiossa. Levin huipulle
pääsee kääntymällä Tunturitielle,
mutkaista tietä kohti Levitunturin huippua. Huipulla voikin kahvittelun yhteydessä ihastella Lapin jylhiä maisemia. Loistava ajoreitti on myös kiertää Levitunturi ympäri. Aja Levin keskustasta
Rakkavaarantielle ja sieltä Levin
ympärystielle. Ajoreitti on kaunis
maisemallisesti ja matkan varrella
ovat Levin upeimmat loma-asunnot. Levillä kesäisin voi kokeilla
gondolihissillä maisemamatkailua ja ihailla Lapin tunturimai24

Reitin linkki: http://goo.gl/maps/m9x6X
semia. Yöpyminen Levillä on vaivatonta, sen mahdollistaa Levin
24 000 vuodepaikkaa ja mainiot
ravintolapalvelut.
Matkaa jatketaan Muoniontietä
pohjoiseen ja saavutaan Pöntsöön (F), missä sijaitsee kittiläläisen taiteilija Matti Raekallion
Galleria. (G) Oloksella olemme
tulleet Lapin suurimman yksityisen hotelliketjun synnyinsijoille.
Oloksella matkailijalla on kaikki
hotelli- ja ravintolapalvelut käytössä.
(H) Muonio onkin kääntöpiste kohti etelää. Lähdemme Torniontielle ( E21) ja melkein heti
Tornionjoen rannalla on Harrinivan Lomakylä, joka on hyvä taukopaikka ravintolapalveluineen.

Torniontieltä käännymme kohti
Äkäslompoloa (I). Äkäslompolosta matka jatkuu vuonna 2006
avattua kaunista Ylläksen maisematietä tunturin toiselle puolelle Ylläsjärvelle. Ylläksen 23 000
vuodepaikan valikoimasta löytyy
varmasti jokaiselle mieluisa majoitusmahdollisuus. Gondolihissillä on mahdollisuus maisemamatkailuun ja kokea ainutlaatuisia tunturinäkymiä, vaikka gondolisaunassa.
Ylläsjärveltä paluu Torniontielle
ajetaan mutkaista ja hyväkuntoista Kurtakontietä Kolarin ohi kohti Pelloa ( J). Ennen Pelloa sijaitsee turistien suosima ostospaikka
Vihreä Pysäkki.
Valtakunnan rajalla kun ollaan,
halutessaan voi tehdä nopean vie-
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Mphessun järjestämiä ja johtamia kimppa-ajoja ajokaudella 2014

railun naapurimaahamme Ruotsiin. Pellon keskustasta löytyy
turistien suosima kuvauskohde
hiihtäjälegenda Eero Mäntyrannan hiihtäjäpatsas. Pellosta matkaamme kohti etelää Tornionjoen
kauniita maisemia myötäilen.
Ennen Ylitorniota käännymme
Muurolantielle ( 930) ja muutaman kilometrin ajettuamme
Aavasaksantielle ja kohti vaaran
huippua.
(K) Aavasaksa on tunnettu maisemanähtävyys ja näköalapaikka.
Se on yksi ympäristöministeriön
valitsemista virallisista kansallismaisemista.

Aavasaksa on myös suosittu juhannuksen viettopaikka.
Matka takaisin Rovaniemelle kulkee metsämaisemien halki
Muurolantietä ja lopuksi Lapin
kainalolenkki seurailee Kemijokea Rovaniemelle (L).
Kainaloreitin varrella on Suomen
suurimpia hiihtokeskuksia monipuolisin palveluineen ja nähtävyyksin. Niihin tutustumiseen
kannattaa varata aikaa.

- 10.5.2014 Liedon motoristikirkkoon Kuninkaantietä ja paluu Hämeen Härkätietä.
- 7.6.2014 Päitsin kierto
- 30.8.2014 Lounais-Suomen
lenkki
Näille johtamilleni PanFun
Club Finlandin rengasretkille
ovat kaikki kunnon motoristit
erittäin tervetulleita.
Ilmoittautua voi sähköpostilla osoitteeseen simola.
heikki@kolumbus.ﬁ.

Laatija Reko

Makeita unia…

dikkaassa
Hotellitasoista majoitusta ko
lä, aivan
mökkikylässämme Napapiiril
Joulupukin naapurissa.

…ja hyvää ruokaa!
Buffet-lounas ja á la carte tarjolla
vuoden jokaisena päivänä.
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