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Nuorttin retkeilyreitti 
• Pituus: 40 km 
•  Kulku-aika: 3-4 päivää. 
• Sijainti:  Urho Kekkosen  
kansallispuisto,  
Savukoski

Metsähallitus, alueen 
hoitaja 
• Urho Kekkosen kansallispuiston 
palvelupiste  Kiehinen, Lutontie 16, 
99830 Saariselkä, ukpuisto@metsa.fi, 
puh. +358206 39 7200

• Opastuskeskus Korvatunturi, 
Samperintie 32, 98800 Savukoski,  
savukoski@metsa.fi,  
puh. +358206 39 7556

• luontoon.fi/ 
urhokekkosenkansallispuisto/reitit 

Retkeilyä luontoa 
suojellen
• Kunnioita luontoa ja huomioi 
kanssaretkeilijät.

• Tee tulet vain merkityillä 
tulentekopaikoilla. Avotulen-
teko metsäpalovaroituksen 
aikana on kielletty.

• Retkeile roskattomasti. 
Nuorttijoella ei ole jäteastioita, 
tuo roskat mukanasi pois.

• Voit poimia marjoja ja sieniä, 
mutta et kiviä tai kasveja. 
Annathan eläinten olla rau-
hassa.

• Pidä lemmikkieläimet kytket-
tynä.

• Ota oma wc-paperi mukaan.
• Moottoriajoneuvoilla ajaminen 
virallisten teiden ulkopuolella 
on kiellettyä.

• Ohjeet ja luvat kansallispuis-
tossa kalastamiseen saat Urho 
Kekkosen kansallispuiston 
Palvelupiste Kiehisestä ja 
eraluvat.fi-palvelusta. 
 
Hätänumero 112 – tiedä 
mistä soitat – kännykkä 
ei kuulu kaikkialla 
puistossa!

Nuorttin 
retkeilyreitti

Reheviä niittyjä, karuja 
mäntykankaita
Itä-Lapin luonto yllättää välillä 
rehevyydellään. Nuorttijoen rantaniityiltä 
voit löytää monia lehtojen tyypillisiä 
kasveja, kuten metsäkurjenpolven ja 
pohjansinivalvatin.

Nuorttijoen kanjoni on jyrkimmil-
lään 100-metrinen seinämiltään. Joessa 
vuorottelevat rauhallisemmat suvanto-
osuudet ja kuohuvat kosket ja nivat.

Historiallinen jokireitti
Nuorttijoelle on matkattu kalastamaan 
pitkien matkojen takaa jo 1200-luvulla. 
Joki oli keskeinen kulkuväylä Venäjälle niin 
kaupankäynnissä kuin myös 1500-luvun 
sotaretkillä. 

Joen yli yöksi tupaan
Nuorttijoki ylitetään reitillä kahdesti. 
Normaalin tai vähän veden aikaan 
reitti on ylitettävissä kahluuvaijerin 
avulla Kärekeojalla. Rajavyöhykkeen 
tuntumassa Kolsalla ylitys tapahtuu 
siltaa pitkin. Vedenkorkeus on hyvä 
tarkistaa vuorokautta ennen reitille lähtöä 
esim. Urho Kekkosen kansallispuiston 
palvelupiste Kiehisestä. Reitin varrella 
on useita autiotupia, sekä Kärekeojan ja 
Hirvashaudan varaustuvat.

Kulkuyhteydet
Nuorttijoelle on matkaa noin 95 
kilometriä Savukosken keskustasta. Tie 
on asfaltoitu 25 kilometrin ajan ja vaihtuu 
soratieksi pian Martin kylän jälkeen. 
Auton voi jättää Haukijärvenojan tai 
Hirvashaudan pysäköintipaikalle.

METSÄHALLITUS  01/2022. 
KUVA: JAAKKO POSTI.
KUVITUS: JUHA PASO.

Urho Kekkosen Kansallispuisto

Metsäkurjenpolvi.

Nuorttin retkeilyreitti on yksi Itä-Lapin helmistä. Kalastajien ja 
retkeilijöiden suosima kohde esittelee reheviä jokivarsiniittyjä, erämaista 
mäntymetsää ja jokikanjonin jyrkkiä ja kivisiä rinteitä. Noin 40 kilometrin 
mittainen reitti sopii 3-4 päivän vaelluskohteeksi.

https://luontoon.fi/urhokekkosenkansallispuisto/reitit
https://luontoon.fi/urhokekkosenkansallispuisto/reitit


Urho Kekkosen kansallispuisto

kartta

LUONTOON.FI RETKIKARTTA .FI

METSÄHALLITUS

Nuorttin retkeilyreitti


