
Könkään kuohu
Esteetön reitti Oulangan kansallispuistossa
Koe komean Kiutakönkään alakuohujen pauhut, nauti 
kauniista jokiluonnosta ja valoisasta mäntymetsästä 
Könkään kuohun esteettömällä reitillä. 

Könkään kuohun esteetön reitti joh-
dattaa perheen pienemmätkin Oulan-
kajoen kuohujen pauhuihin, rehevään 
jokiluontoon ja kauniiseen mäntymet-
sään. Nauti eväistä ihastuttavalla tulen-
tekopaikalla, joen rantakasvillisuuden 

ja kosken kuohujen vieressä. Murs-
keella päällystetyltä, leveältä polulta 
voit ihailla Kiutakönkään alimpia kuo-
huja niin rollaattorilla, pyörätuolilla 
kuin lastenvaunuillakin.

TOP 3
1. Villinä kohiseva köngäs ja rikas 

jokiluonto
2. Tunnelmallinen eväshetki 

Könkään kuohun taukopaikalla
3. Oulankajoen rauhallisesti 

virtaavas uvanto ja hiekkatörmät

Helppo/
Vaativa

15 
min 

KÄYTTÖAIKA: Kuljettavissa sulan maan 
aikaan.

KESTO: Kulkuaika noin 15 min.

VAATIVUUS: Reitti on vaativuudeltaan helppo, 
joten se sopii hyvin myös esimerkiksi lapsi-
perheille. Reitti on vaativa pyörätuolille. Reitti 
vaatii avustajan. Reitillä ei ole kuoppia eikä 
esteitä, eikä suuria kaltevuuksia, mutta reitin 
sorastus voi hankaloittaa yksin pyörätuolilla 
liikkumista.

LÄHTÖ- JA PÄÄTÖSPAIKKA: 
Könkään kuohun pysäköintialue. Ei virallista 
osoitetta. Pysäköintialue sijaitsee Liikasenvaa-
rantieltä alkavan metsätien päässä kansallis-
puiston keskiosassa, Oulankajoen pohjoispuo-
lella. Opasteet Oulangan luontokeskukselta. 
Metsätiellä ei ole talvikunnossapitoa. 

REITTIMERKINTÄ: Ei merkitty.

VARUSTEET: 
Pukeudu sään mukaisesti ja varaudu tar-
vittaessa lisävaatteilla, eväillä ja juotavalla. 
Ota mukaasi myös puhelin, ensiapuvälineet 
ja roskapussi, sillä reitillä ei ole jäteastioita. 
Tulentekoa varten tarvitset tulentekovälineet 
(tulitikut ja puukko) ja käymälää varten omaa 
wc-paperia.

TURVALLISUUS:
• Hätätilanteessa soita 112
Lisää tietoa Retkeilyn ABC:stä:
luontoon.fi/retkeilynabc

SÄÄNNÖT JA OHJEET:
• Reitillä ei ole jäteastioita. Ruoantähteet  
 kuivakäymälään, loput roskat matkaan. 
 Lue lisää: luontoon.fi/roskatonretkeily
• Tulenteko sallittu vain rakennetulla tulen- 
 tekopaikalla. Metsäpalovaroituksen aikana  
 tulenteko kielletty. 
• Lemmikit on pidettävä kytkettyinä 
 kansallispuistossa. 
Kansallispuiston säännöt:
luontoon.fi/oulanka/ohjeetjasaannot

100 m/ 
suunta

#könkäänkuohu #oulangankansallispuisto 
#landofnationalparks #oulanka
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