500 m/ 30 min Helppo
suunta
-1h

#napapiirinnopia #landofnationalparks
#esteetön #oulangankansallispuisto

TOP 3
1.

Koutajoen rentouttava solina
ja kaunis jokivarsi

2. Tunnelmallinen eväshetki
Rytinivan puolikodalla
3.

Legendaarisen Karhunkierrosvaellusreitin alkumetrit

KÄYTTÖAIKA: Kuljettavissa sulan maan
aikaan.
KESTO: Noin 30 min - 1 h.
VAATIVUUS: Helppo reitti, joka sopii hyvin
esimerkiksi pyörätuolilla tai lastenvaunujen
kanssa liikkuvalle. Maasto on pääosin tasaista:
reitillä ei ole kuoppia, esteitä tai suuria kaltevuuksia. Reitin pituus ja polun karkeahko
murskepinta voivat hankaloittaa yksin pyörätuolilla liikkumista, jolloin avustaja on tarpeen.

Napapiirin nopia

Esteetön reitti Oulangan kansallispuistossa
Napapiirin kulmilla kulkeva esteetön reitti johdattaa
kauniisti solisevan Koutajoen varteen kotalaavulle, jossa
on tunnelmallista hengähtää hetki luonnossa ja nauttia
retkieväistä.
Napapiirin nopian sorastettu, leveä polku
on helppokulkuinen niin pyörätuolilla kuin
rollaattorilla liikkuville sekä lastenvaunujen
kanssa retkeileville. Nopian esteettömällä polulla pääset kokemaan legendaarisen
Karhunkierros-vaellusreitin alkutaipaleen.
Puolen kilometrin mittainen polku kulkee halki valoisan mäntymetsän, tarjoaa

pilkahduksen suomaisemaa ja johdattaa
kulkijansa Rytinivan puolikodalle. Tunnelmallisella taukopaikalla on ilo nauttia eväitä
ja antaa katseen levätä vieressä kohisevassa
Koutajoessa. Kuumana kesäpäivänä uskaliaimmat voivat uittaa varpaitaan Koutajoen
vilvoittavassa vedessä tai pulahtaa jokeen
uimaan.

LÄHTÖ - JA PÄÄTÖSPAIKKA:
Karhunkierroksen lähtöpiste
(Hautajärventie 414, 98995 Hautajärvi).
REITTIMERKINTÄ:
Oranssit maalimerkit.
VARUSTEET:
Pukeudu sään mukaisesti ja varaudu tarvittaessa 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 tulentekopaikalla. Metsäpalovaroituksen aikana
tulenteko kielletty.
• Lemmikit on pidettävä kytkettyinä kansallispuistossa.
Kansallispuiston säännöt:
luontoon.fi/Oulankaohjeetjasaannot
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