
Ölökyn Ähkäsy 
Päiväreitti Hossan kansallispuistossa
Ölökyn ähkäsy kiertää Julma-Ölkyn kanjonijärven ympäri 
vaikeakulkuisella reitillä. Ölökyn ylitys kulkee samaa 
polkua Ölökyn ähkäsyn kanssa, mutta ylittää Julma-Ölkyn 
riippusiltaa pitkin.
Ölökyn ähkäsy ja hieman lyhyempi 5 ki-
lometriä pitkä Ölökyn ylitys ovat Hossan 
kansallispuiston vaativimpia, mutta samalla 
maisemallisesti hienoimpia reittejä, joten 
kannattaa hieman hikoilla päästäkseen ko-
kemaan kanjonijärven ja sen ympäristön 
kauneuden. Reitin varrella on Ölkynperän 
laavu ja Ölökyn ärjän näköalapaikka, jossa 

voi ihastella sinistä vettä ja jyrkkiä kallionsei-
nämiä. Julma-Ölkyn kanjoni on useiden ki-
lometrien pituinen. Kanjonijärvi on kolmisen 
kilometrin pituinen ja kapeimmalta kohdal-
taan vain 10 metriä. Järvi on 50 metriä syvä ja 
sitä reunustavat kallionjyrkänteet kohoavat 
50 metrin korkeuteen.

TOP 3
1. Rotkojärvi 

2. Sateenkaariputous 

3. Pirunkirkko

Vaativa5 h

KÄYTTÖAIKA: Kesäkuu-lokakuu.

KESTO: 5 h.

VAATIVUUS: Vaativa. Kokeneille vaeltajille.

LÄHTÖ- JA PÄÄTÖSPAIKKA: Julma-Ölkyn 
pysäköintialue, Julma-Ölkyntie 86, 
93700 Kuusamo.

REITTIMERKINTÄ: 
Oranssit maalimerkit. 
Risteyksissä on opasteviitoitus. 

VARUSTEET: 
Vaihtelevaan maastoon soveltuvat vedenpitä-
vät ja tukevat kengät, kuten maastolenkkarit 
tai vaelluskengät. Säältä suojaava retkeily-
vaatetus. Päiväreppuun: juotavaa, retkieväät, 
varavaatetta, sadevarustus, roskapussi, ensia-
puvälineet, ladattu puhelin ja kartta. Tulen-
tekoon: tulitikut ja puukko. Käymälää varten 
oma wc-paperi.  

TURVALLISUUS:
• Hätätilanteessa soita 112.
• Varaa riittävästi aikaa reitin kulkemiseen.
• Pysy reitillä. Älä mene liian lähelle kanjonin  
 reunaa. 
Lisää tietoa Retkeilyn ABC:sta: 
luontoon.fi/retkeilynabc

SÄÄNNÖT JA OHJEET:
• Reitillä ei ole jäteastioita. Ruoantähteet  
 kuivakäymälään, loput roskat matkaan. 
 Lue lisää: luontoon.fi/roskatonretkeily
• Tulenteko on sallittu vain rakennetuilla tulen- 
 tekopaikoilla. Metsäpalovaroituksen aikana  
 tulen teko on kielletty hormittomilla tulente- 
 kopaikoilla. 
• Lemmikit on pidettävä kytkettyinä kansal- 
 lispuistossa. 
Kansallispuiston säännöt: 
luontoon.fi/oulanka/ohjeetjasaannot

10 km #ölökynähkäsy #hossankansallispuisto 
#landofnationalparks
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