Olvassuo

Sammakkosuon
luontopolku

TOP 3
1. Lintutorni
2. Suoluonto
3. Sammakoisen
päivätupa

KÄYTTÖAIKA: Vuoden ympäri, talvella
lumikenkäreitti
LÄHTÖPAIKKA: Sammakoisen P-alue,
Ruottisenharjuntie 1234, 93100 Pudasjärvi
PITUUS: 2,2 km
KESTO: 1 h
VAATIVUUS: Helppo
REITTIMERKINTÄ JA VIITOITUS:
Keltaiset maalimerkit

Sammakkosuon luontopolku on
Olvassuon pohjoisosassa sijaitseva
pistoreitti, joka on hyvin pitkostettu
ja merkitty maastoon keltaisin maalimerkein. Päivätuvalle on matkaa
0,9 km ja tuvalta 200 metrin päässä
seisoo lintutorni, josta aukeaa näkymä
Resu-Sammakon rimmikoille ja
aavalle Sammakkosuolle. Takaisin
kuljetaan samaa reittiä. Talvella reitin
voi kulkea lumikengillä ja polku pysyy
auki retkeilijöiden toimesta. Lähtöpaikalle on autolla Kuusamontieltä
matkaa Ruottisenharjuntietä 12 km.
Talvella useita Olvassuolle johtavia
teitä ei ole aurattu, mutta Sammakkosuon pysäköintialue aurataan vuodenvaihteen jälkeen kevätkauden ajan.
Olvassuon luonnonsuojelualue on
ihanteellinen kohde suoluonnosta
kiinnostuneille retkeilijöille. Olvassuo
on ylipääsemättömän märkiä, aavoja
nevoja sekä käppyräisten mäntyjen
miehittämiä isovarpuisia rämeitä ja
suurten hiljaisten kuusten varjostamia
reheviä korpia. Laajana ja maisemallisesti monipuolisena metsäsaarekkeiden kirjavoimana suoalueena se
tarjoaa nähtävää ja koettavaa kaikkina
vuodenaikoina.
Kevättalvella teeren soidin on
jännittävä näytelmä, ja myöhemmin

keväällä on mahdollista tarkkailla
suolla pesivien lajien touhuja lintutornista. Alueella voi nähdä esimerkiksi
harvinaisia haukkalajeja, metsäkanalintuja, kahlaajia, hanhia, ja tietenkin
kurkia. Suon huumaavat tuoksut, hillat
ja karpalot, pörräävät sudenkorennot,
usvaiset aamut ja kurkien kutsuhuudot luovat ainutlaatuisen retkitunnelman.
Sammakkosuon ja Kirkaslammen
luontopolut lintutorneineen sopivat
päiväretkeilyyn ja laajat suot tarjoavat
mahdollisuuksia myös omatoimiselle
salomaiden kulkijalle.
Saunakankaan autiotupa sijaitsee
keskellä Olvassuon luonnonsuojelualuetta Piltuanjoen varrella. Tuvalle
ei johda merkittyjä reittejä. Sisälle
mahtuu 10 henkilöä, varustuksena on
kaasuliesi ja kamiina.
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VARUSTEET JA TURVALLISUUS:
Ota mukaan retkikengät, säänmukainen
vaatetus, evästä ja juotavaa, roskapussi,
wc-paperia.
Reittien ulkopuolella suunnistusvälineet
ovat välttämättömät. Puhelinverkoissa
saattaa olla katvealueita. Hätätilanteissa
soita 112.
SÄÄNNÖT JA OHJEET:
• Sammakkosuon alueella saa liikkua
jokamiehenoikeuksilla.
• Olvassuon luonnonpuistossa reitin
ulkopuolella kulkeminen on kielletty
kaikkina vuodenaikoina.
• Tulet saa tehdä vain virallisilla taukopaikoilla.
• Taukopaikoilla ei ole roska-astioita tai
vesipisteitä.
• Lemmikit on pidettävä kytkettyinä.
• Maastopyöräily on sallittua vain teillä ja
pyöräilyyn maastossa erikseen osoitetuilla reiteillä.
AJO - OHJEET TALVELLA OLVASSUON
ALUEELLE:
• Ruottisenharjuntietä Sammakoisen
P-alueelle.
• Hetekylästä Keinäsperään johtavaa
tietä.
• Juorkunasta Marttiskylään johtavaa
tietä Ison Olvasjärven rannalle.
• Housuvaarasta Luppoperään johtavaa
tietä.
• Lisäksi osa metsäteistä voi olla aurattu.
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Ylläpito/Upphåll/Maintenance:
Metsähallitus, Syötteen luontokeskus
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Yhteystiedot/Kontakt/Contact:
puh. 020 6396550, syote@metsa.fi
luontoon.fi/olvassuo, retkikartta.fi

