
Kiutakönkään suvanto –Jäkälämutka 
Melontareitti Oulangan kansallispuistossa
Oulangan kansallispuiston sydämessä levollisesti 
virtaava ja mutkitteleva Oulankajoki lumoaa melojan 
kauniilla jokiluonnollaan. Melontareittiä reunustavat 
kynttiläkuusimetsät, uimaan houkuttelevat hiekkarannat ja 
kasvierikoisuudet. 
Oulankajoen ainutlaatuinen jokilaakso 
avautuu kävijälleen levollisuuden tyyssi-
jana, jossa erämaan tuntu on helposti 
koettavissa. Joen vuosituhansien saatossa 
muovaamat hiekkarannat ja -törmät ovat 
useiden harvinaisten kasvilajien koti.Reitti 
melotaan yleensä päiväretkenä, mutta 
kauniin joen varrella voi myös yöpyä. 

Reitin voi lyhentää päättämällä melonnan 
Nurmisaarenniemeen. Jokivarren hiek-
karannoilla on useita tulentekopaikkoja, 
laavuja sekä autiotupa, Ansakämppä. Nur-
misaarenniemi on yksi tunnelmallisim-
mista taukopaikoista mataline hiekkaran-
toineen ja rehevine tulvaniittyineen.

TOP 3
1. Jokilaakson rikkumaton hiljaisuus 

2. Hiekkatörmät ja kalliorinteet 

3. Veden pyöristämät hiekkarannat 
kasveineen

Helppo2/7 h

KÄYTTÖAIKA: Kesä-lokakuu.

KESTO: Nurmisaarenniemeen n. 2 h Jäkälämutkaan 
n. 7 h.

VAATIVUUS: Helppo.
Soveltuu perheille ja aloitteleville melojille.  
Melontamatkaksi voi valita 8 tai 25 km. Reitillä
ei ole koskiosuuksia, vaan joki mutkittelee rau-
hallisesti virraten koko matkan. Paikoin virtaus 
voi olla nopeampaa. Riippuen retken ajankoh-
dasta veden määrä vaihtelee ja paikoin pitää 
olla tarkkana matalikkojen kanssa.

LÄHTÖPAIKKA: Mataraniemen lähtöpiste,  
noin yksi kilometri luontokeskukselta.

PÄÄTÖSPAIKKA: 8 km: Nurmisaarenniemi tai  
25 km: Jäkälämutka, Jäkälämutkantien päässä.

REITTIMERKINTÄ: 
Jokainen taukopaikka on merkitty selkeästi 
kyltein, joissa kerrotaan paikan nimen lisäksi 
jäljellä oleva matka Jäkälämutkaan.

VARUSTEET: 
Kanootti, kajakki tai SUP-lauta. Pelastusliivi, 
veden- ja tuulenpitävä vaatetus, taukoevästä ja 
juotavaa, wc-paperia, ensiapuvälineet, tulente-
koa varten tulitikut ja puukko. Kiinnitä varusteet 
kanoottiin vedenpitävässä pussissa tai kuivasä-
kissä. 

TURVALLISUUS:
• Hätätilanteessa soita 112.
• Käytä aina pelastusliiviä!
• Vesillä liikkujien tulee olla uimataitoisia.
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 sallittu vain rakennetuilla tulen- 
 tekopaikoilla. Metsäpalovaroituksen aikana  
 tulenteko kielletty hormittomilla tulen- 
 tekopaikoilla. 
Kansallispuiston säännöt:
www.luontoon.fi/oulanka/ohjeetjasaannot

Suomen ja Venäjän välinen rajavyöhyke alkaa 
melontareitin päätepisteen, Jäkälämutkan, 
jälkeen. Rajavyöhyke on merkitty köysin ja 
varoituksin. Rajavyöhykkeellä liikkuminen on 
kiellettyä ilman rajavyöhykelupaa.
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#oulankajoki #landofnationalparks
#oulangankansallispuisto #oulanka
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