
Kanjonin kurkkaus  
Päiväreitti Oulangan kansallispuistossa
Kanjonin kurkkaus -päiväreitillä kulkijaa sykähdyttävät 
villisti virtaavan Oulankajoen kovertama syvä kanjoni ja 
vaihteleva metsämaisema. 
Erämaan tuntu on helposti koettavissa Kan-
jonin kurkkaus -päiväreitillä. Reitillä pääsee 
nautiskelemaan niin lempeästi liplattavan 
Kirkasvetisenlammen tunnelmasta kuin ko-
hottamaan sykettä jokirinteelle noustessa. 
Reitti johdattaa retkeilijän vaihtelevien met-
sien ja erämaalampien läpi jylhälle Oulangan 
kanjonille. Jyrkkäseinäiseltä kanjonilta avau-
tuu huikea näkymä yli Savilammen. 

Polku laskeutuu kanjonin harjalta Oulan-
kajoen rannalla sijaitsevalle Savilammen 
autiotuvalle. Autiotupa on tunnelmallinen 
paikka levähtää ja nauttia rauhallisesta joki-
maisemasta. Näyttävää maisemaa kanjoniin 
voi ihastella myös Oulankajoen eteläpuolel-
ta, kunhan ensin ylittää Savilammen autiotu-
valta lähtevän riippusillan. Savilammelta on 
reipas nousu takaisin pysäköintialueelle.
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1. Oulangan kanjoni 

2. Kirkasvetinenlammen 
erämainen hiljaisuus 

3. Eväshetki Savilammen 
autiotuvalla

Keski-
vaativa2-3 h

KÄYTTÖAIKA: Kesäkuu-lokakuu. Kuljettavissa 
sulan maan aikaan.

KESTO: 2-3 h.

VAATIVUUS: Keskivaativa. Reitillä on paikoin 
korkeuseroja ja haastavaa maastoa.

LÄHTÖ- JA PÄÄTÖSPAIKKA: Savilammen 
pysäköintialue, Salla. Pysäköintialueella ei ole 
virallista osoitetta, vaan se sijaitsee Teeriahon-
tieltä erkanevalla metsäautotiellä. Tiellä ei ole 
talvikunnossapitoa.

REITTIMERKINTÄ: 
Vihreät maalimerkit. Risteyksissä on opaste-
viitoitus. 

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  
 tulenteko on kielletty hormittomilla tulen- 
 tekopaikoilla. 
• Lemmikit on pidettävä kytkettyinä kansallis- 
 puistossa. 
Kansallispuiston säännöt: 
luontoon.fi/oulanka/ohjeetjasaannot

6 km #kanjoninkurkkaus #landofnationalparks 
#oulangankansallispuisto #oulanka
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