
Oulanka nationalpark 
OulankajOki älv

Paddlingsguide – karta
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���REglER i Oulanka natiOnalPaRk föR vandRaREn:

du får:

- röra dig till fots, på skidor, ro och paddla i vattnen
 - plocka bär och matsvamp
- meta och pimpelfiska i sjöarnas och tjärnarnas vatten, 
  i älvområdet får du fiska endast med särskilt tillstånd
- göra upp öppen eld på markerade eldplatser, utom när     
  det råder varning för skogsbrand
- slå läger på markerade platser.

du får inte:

- skräpa ner
- att låta sällskapsdjur gå lösa
- röra dig i de begränsade delarna eller i gränszonen utan      
  tillstånd
- ta eller skada växter, mark- eller berggrund
- fånga, döda eller ofreda djur eller förstöra deras bon
- köra med motorfordon på andra ställen än på särskilt          
  anvisade vägar
- jaga (tillåtet endast för lokalbefolkningen, jaktlagen 8 §)
- skada konstruktioner.

övriga instruktioner:

På Oulanka nationalparks område och längs karhunkierros-
leden tillämpas principer för skräpfritt friluftsliv – var vänlig 
och se till att ta med dig allt som du fört ut i terrängen. 
Biologiskt nerbrytbart avfall kan läggas i komposttoaletten 
och torrt papper kan brännas.

du kan fylla din dricksflaska med vatten vid servicepunkterna. 
trots att naturvattnen är rena rekommenderar vi inte att det 
används som dricksvatten före kokning

Oulanka naturum
liikasenvaarantie 132, 93999 kuusamo
telefon: 0205 64 6850, telefax: 0205 64 6851
E-post: oulanka@metsa.fi

Hautajärvi naturhus
Hautajärventie 414, 98995 Hautajärvi
telefon: 0205 64 6870, telefax: 0205 64 6871
E-post: hautajarvi@metsa.fi

karhuntassu kundtjänst
torangiltaival 2, 93600 kuusamo
telefon: 0205 64 6804, telefax: 0205 64 6801
E-post: karhuntassu@metsa.fi

Ruka kundtjänst
köpcentret kauppakeskus kumpare,
Rukatunturintie 9, 93825 Rukatunturi
telefon: 0205 64 6803
telefax: 08 8600 210
E-post: ruka@metsa.fi

kuusamo info
karhuntassu, torangintaival 2, 93600 kuusamo
telefon: 0306 502 540 • telefax: (08) 852 6521
E-post: info@kuusamo.fi

Ruka info
köpcentret kauppakeskus kumpare
Rukatunturintie 9, 93825 Rukatunturi
telefon: 08 860 0200, telefax: 08 860 0201

Salla turistinformation
Postipolku
98900 Salla
telefon 0400-269 838

Webbtjänster
www.utinaturen.fi > utflyktsmål > nationalparker > Oulanka
www.retkikartta.fi
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kanOtlEdERna i Oulanka föR dig ut 
tilllandSkaPEn

det bästa sättet att bekanta sig med älvdalen dvs. kärnan av 
Oulanka nationalpark som präglas av ståtliga landskap är att 
närma sig den från vattnet. att röra sig ljudlöst med kanot eller 
roddbåt genom vattnet är en utmärkt naturaktivitet eftersom 
det är lätt att ta sig fram även långa sträckor. älven utgör ett 
intressant naturelement eftersom landskapet alltid ser olika 
ut beroende på årstider och väder. i Oulanka finns flera olika 
kanotleder. upplev ditt eget vattenäventyr!

gOd PlanERing äR Halva PaddlingEn…

det lönar sig att planera sin paddlingsutflykt väl. vid 
kundservicepunkterna i Oulanka nationalpark får du bra 
tips inför paddlingsutflykten.  företag som samarbetar med 
Oulanka erbjuder expertservice och hyr ut kanoter och kajaker. 
kontaktuppgifter finns på nättjänsten www.utinaturen.fi > 
utflyktsmål > nationalparker > Oulanka > Service. fråga även 
efter transportservice så att du kan fortsätta din färd från 
slutpunkten efter utflykten. 

Skaffa en bra karta redan i förväg, ett bra alternativ är till 
exempel Oulanka friluftskarta (1:50 000). Bekanta dig med 
var samt på vilket avstånd rastplatser och service finns. det 
är lättare att bege sig på vattenutflykt med en öppen kanot. 
för mera erfarna paddlare lämpar sig även kajak. ifall du är 
en nybörjare inom paddling kan du bege dig på en utflykt 
under ledning av en kunnig paddlingsinstruktör eller få stöd 
att påbörja en ny hobby genom att delta i en paddlingskurs. 
Paddling kan kombineras med fiske eller vandring längs 
karhunkierros-leden (Björnrundan). fisketillstånd fås från 
servicepunkterna i Oulanka.

SäkERHEt undER vattEnutflyktER
•Bekanta dig med området och kanotlederna i förväg.        
    Bedöm din skicklighet och kondition och börja hellre med  
    en lätt led i  stället för en svår.
•flytväst är en del av grundutrustningen, hjälm är bra att  
    ha vid forsavsnitten.
•Skaffa dig kännedom om markering av lederna i       
    terrängen samt tavlor med information om hur man ska  
    ta iland redan i förväg.
•Skydda känslig utrustning såsom telefon och kamera       
    med vattentäta påsar. Packa även torra                       
    utbyteskläder vattentätt.  vanligtvis ingår en torrsäck i         
    kanothyran.
•telefonen är ett säkerhetshjälpmedel. Se till att batteriet  
    är  fulladdat före utflykten och spara viktiga nummer för  
    eventuell nödsituation. Observera att det ställvis                    
    finns områden med radioskugga i Oulankajoki älvdal.
•under perioder med låg vattenföring kan det finnas            
     kvicksand och sanddyner i nedre loppet av Oulankajoki  
     älv och på sådana platser lönar det sig inte att ta iland.       
    älven är ställvis djup och strömmar starkt.
•i Oulankajoki älv är vattentemperaturen ganska låg även  
    under sommaren (ca 10–17 grader). lufttemperaturen i  
    älvdalen sjunker och det är svalt, till och med kallt, även  
    på  sommaren. ta med dig tillräckligt med varma kläder.
•under sommaren går solen inte ner alls. På våren och    
    hösten  är det bra att veta att det blir mörkt till natten. 
•Paddling är en trivsam hobby, förstör inte utflykten      
    genom att ha bråttom i onödan.

läS MERa OM fRiluftSlivEtS 
SäkERHEtSaSPEktER
•www.utinaturen.fi (friluftslivets abc)
•www.kanoottiliitto.fi

övRiga PaddlingSlEdER i OMRådEt
i kuusamo:

•kitkajoki älvs övre lopp, 21 km
•kuusinkijoki älvs paddlingsled, 17,5 km
•Båtleder i insjöarna, bl.a. Muojärvi och kitkajärvi

Mera information om leder och service: www.ruka.fi och 
kuusamo info, tfn 0306 502 540 
kartor: Oulanka friluftskarta 1:50 000 och kuusamo 
turistkarta 1:100 000.

i Salla:
•Maltiojoki,  reitin pituus 21 km
•Savinajoki älvs paddlingsled, 14 km
•Maltiojoki älv, 21 km
•naruskajoki älv, total längd 58 km
	-Bron vid auermajoki älv – naruskajärvi-sjön 13 km
	-naruskajärvi-sjön - tenniöjoki älv 45 km
•kuolajoki älv, 24,5 km
•aatsinkijoki älv, 14 km

tilläggsinformation: Sallas turistservice, tfn 0400-269 838
kartor: tenniöjoen ja kuolajoen Melontakartta 1:50 000. En 
särskild karta över paddlingsleder i naruska- och tenniöjoki 
älvar, naruska- ja tenniöjoen Melontareittikartta, 
finns att tillgå.
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�� � REglER i Oulanka natiOnalPaRk föR vandRaREn:

du får:

- röra dig till fots, på skidor, ro och paddla i vattnen
 - plocka bär och matsvamp
- meta och pimpelfiska i sjöarnas och tjärnarnas vatten, 
  i älvområdet får du fiska endast med särskilt tillstånd
- göra upp öppen eld på markerade eldplatser, utom när     
  det råder varning för skogsbrand
- slå läger på markerade platser.

du får inte:

- skräpa ner
- att låta sällskapsdjur gå lösa
- röra dig i de begränsade delarna eller i gränszonen utan      
  tillstånd
- ta eller skada växter, mark- eller berggrund
- fånga, döda eller ofreda djur eller förstöra deras bon
- köra med motorfordon på andra ställen än på särskilt          
  anvisade vägar
- jaga (tillåtet endast för lokalbefolkningen, jaktlagen 8 §)
- skada konstruktioner.

övriga instruktioner:

På Oulanka nationalparks område och längs karhunkierros-
leden tillämpas principer för skräpfritt friluftsliv – var vänlig 
och se till att ta med dig allt som du fört ut i terrängen. 
Biologiskt nerbrytbart avfall kan läggas i komposttoaletten 
och torrt papper kan brännas.

du kan fylla din dricksflaska med vatten vid servicepunkterna. 
trots att naturvattnen är rena rekommenderar vi inte att det 
används som dricksvatten före kokning

Oulanka naturum
liikasenvaarantie 132, 93999 kuusamo
telefon: 0205 64 6850, telefax: 0205 64 6851
E-post: oulanka@metsa.fi

Hautajärvi naturhus
Hautajärventie 414, 98995 Hautajärvi
telefon: 0205 64 6870, telefax: 0205 64 6871
E-post: hautajarvi@metsa.fi

karhuntassu kundtjänst
torangiltaival 2, 93600 kuusamo
telefon: 0205 64 6804, telefax: 0205 64 6801
E-post: karhuntassu@metsa.fi

Ruka kundtjänst
köpcentret kauppakeskus kumpare,
Rukatunturintie 9, 93825 Rukatunturi
telefon: 0205 64 6803
telefax: 08 8600 210
E-post: ruka@metsa.fi

kuusamo info
karhuntassu, torangintaival 2, 93600 kuusamo
telefon: 0306 502 540 • telefax: (08) 852 6521
E-post: info@kuusamo.fi

Ruka info
köpcentret kauppakeskus kumpare
Rukatunturintie 9, 93825 Rukatunturi
telefon: 08 860 0200, telefax: 08 860 0201

Salla turistinformation
Postipolku
98900 Salla
telefon 0400-269 838

Webbtjänster
www.utinaturen.fi > utflyktsmål > nationalparker > Oulanka
www.retkikartta.fi
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kanOtlEdERna i Oulanka föR dig ut 
tilllandSkaPEn

det bästa sättet att bekanta sig med älvdalen dvs. kärnan av 
Oulanka nationalpark som präglas av ståtliga landskap är att 
närma sig den från vattnet. att röra sig ljudlöst med kanot eller 
roddbåt genom vattnet är en utmärkt naturaktivitet eftersom 
det är lätt att ta sig fram även långa sträckor. älven utgör ett 
intressant naturelement eftersom landskapet alltid ser olika 
ut beroende på årstider och väder. i Oulanka finns flera olika 
kanotleder. upplev ditt eget vattenäventyr!

gOd PlanERing äR Halva PaddlingEn…

det lönar sig att planera sin paddlingsutflykt väl. vid 
kundservicepunkterna i Oulanka nationalpark får du bra 
tips inför paddlingsutflykten.  företag som samarbetar med 
Oulanka erbjuder expertservice och hyr ut kanoter och kajaker. 
kontaktuppgifter finns på nättjänsten www.utinaturen.fi > 
utflyktsmål > nationalparker > Oulanka > Service. fråga även 
efter transportservice så att du kan fortsätta din färd från 
slutpunkten efter utflykten. 

Skaffa en bra karta redan i förväg, ett bra alternativ är till 
exempel Oulanka friluftskarta (1:50 000). Bekanta dig med 
var samt på vilket avstånd rastplatser och service finns. det 
är lättare att bege sig på vattenutflykt med en öppen kanot. 
för mera erfarna paddlare lämpar sig även kajak. ifall du är 
en nybörjare inom paddling kan du bege dig på en utflykt 
under ledning av en kunnig paddlingsinstruktör eller få stöd 
att påbörja en ny hobby genom att delta i en paddlingskurs. 
Paddling kan kombineras med fiske eller vandring längs 
karhunkierros-leden (Björnrundan). fisketillstånd fås från 
servicepunkterna i Oulanka.

SäkERHEt undER vattEnutflyktER
• Bekanta dig med området och kanotlederna i förväg.        
    Bedöm din skicklighet och kondition och börja hellre med  
    en lätt led i  stället för en svår.
• flytväst är en del av grundutrustningen, hjälm är bra att  
    ha vid forsavsnitten.
• Skaffa dig kännedom om markering av lederna i       
    terrängen samt tavlor med information om hur man ska  
    ta iland redan i förväg.
• Skydda känslig utrustning såsom telefon och kamera       
    med vattentäta påsar. Packa även torra                       
    utbyteskläder vattentätt.  vanligtvis ingår en torrsäck i         
    kanothyran.
• telefonen är ett säkerhetshjälpmedel. Se till att batteriet  
    är  fulladdat före utflykten och spara viktiga nummer för  
    eventuell nödsituation. Observera att det ställvis                    
    finns områden med radioskugga i Oulankajoki älvdal.
• under perioder med låg vattenföring kan det finnas            
     kvicksand och sanddyner i nedre loppet av Oulankajoki  
     älv och på sådana platser lönar det sig inte att ta iland.       
    älven är ställvis djup och strömmar starkt.
• i Oulankajoki älv är vattentemperaturen ganska låg även  
    under sommaren (ca 10–17 grader). lufttemperaturen i  
    älvdalen sjunker och det är svalt, till och med kallt, även  
    på  sommaren. ta med dig tillräckligt med varma kläder.
• under sommaren går solen inte ner alls. På våren och    
    hösten  är det bra att veta att det blir mörkt till natten. 
• Paddling är en trivsam hobby, förstör inte utflykten      
    genom att ha bråttom i onödan.

läS MERa OM fRiluftSlivEtS 
SäkERHEtSaSPEktER
• www.utinaturen.fi (friluftslivets abc)
• www.kanoottiliitto.fi

övRiga PaddlingSlEdER i OMRådEt
i kuusamo:

• kitkajoki älvs övre lopp, 21 km
• kuusinkijoki älvs paddlingsled, 17,5 km
• Båtleder i insjöarna, bl.a. Muojärvi och kitkajärvi

Mera information om leder och service: www.ruka.fi och 
kuusamo info, tfn 0306 502 540 
kartor: Oulanka friluftskarta 1:50 000 och kuusamo 
turistkarta 1:100 000.

i Salla:
• Maltiojoki,  reitin pituus 21 km
• Savinajoki älvs paddlingsled, 14 km
• Maltiojoki älv, 21 km
• naruskajoki älv, total längd 58 km
	 -Bron vid auermajoki älv – naruskajärvi-sjön 13 km
	 -naruskajärvi-sjön - tenniöjoki älv 45 km
• kuolajoki älv, 24,5 km
• aatsinkijoki älv, 14 km

tilläggsinformation: Sallas turistservice, tfn 0400-269 838
kartor: tenniöjoen ja kuolajoen Melontakartta 1:50 000. En 
särskild karta över paddlingsleder i naruska- och tenniöjoki 
älvar, naruska- ja tenniöjoen Melontareittikartta, 
finns att tillgå.



PaddlingSlEdER i Oulanka

1. PaddlingSlEd i OulankajOki älvS övRE dEl:
Savilampi – bron vid Liikasenvaaravägen (nr 950), 13 
km / 3-6 timmar
det övre loppet av Oulanka är en storslagen paddlingsled 
i ett vackert landskap. leden lämpar sig för personer som 
redan har lite erfarenhet av paddling. under perioder med 
hög vattenföring tar man sig fram i rask fart. under torra 
perioder är älven stenig och utgör då en utmaning.
Rekommenderad tidpunkt: juni-september
Rekommenderad utrustning: kajak och kanot
Startplats: Oulanka kanjons parkeringsområde
Slutpunkt: På högra sidan efter bron vid liikasenvaaravägen 
nära Oulanka naturum finns en sjösättningsplats
Service: från parkeringsområdet vid slutet av vägen till 
Oulanka kanjon bör kanoten transporteras på land till 
dragleden
0 km norra sidan av Savilampi: dragled
0,5 km Savilampi: ödestuga, brygga, eldplats och 
ekopunkt
3,7 km taivalköngäs: ödestuga, brygga, dragled över 
holmen, eldplats och tältningsområde
7,7 km Runsulampi: tältningsområde och eldplats
11,5 km Oulanka nationalparks campingområde
13 km Oulanka naturum – slutpunkt: sjösättningsplats, 
service vid naturumet samt ekopunkt

övrigt att beakta
• i närheten av eldplatser och ödestugor finns   
    komposttoaletter.
• karhunkierros-leden följer paddlingsleden längs älven  
    från  Savilampi till Oulanka naturumet.
• forsarna vid taivalköngäs bör passeras på land. ta iland  
    i  god tid före en fors [     ].
• vid Oulanka naturum bör man ta iland till höger efter  
    bron  där det finns en sjösättningsplats.
• det är livsfarligt att paddla nerför kiutaköngäs-forsen  
    med  kanot [     ].

2. PaddlingSlEdEn i nEdRE dElEn av 
OulankajOki älv:                                            
Lugnvattnet vid Kiutaköngäs – (Nurmisaari) – Jäkälä-
mutka, 25 km / 6–8 timmar 
lämpar sig för familjepaddling och även för nybörjare. 
längs leden finns inga egentliga forsar utan endast 
små strömdrag. leden fungerar även som en del av 
karhunkierros-leden från lugnvattnet vid kiutaköngäs till 
nurmisaari / ansakämppä  (7 km).
Rekommenderad tidpunkt: under sommar och höst
Rekommenderad utrustning: kanot, kajak eller roddbåt
Startplats: nedre lugnvattnet vid kiutaköngäs. alternativt 
nurmisaarenniemi, varvid ledens längd blir 18 km.
Slutpunkt: Sjösättningsplatsen vid jäkälämutka 
till vänster i liten vik. leden kan även avslutas i 
nurmisaarenniemi varvid ledens längd blir 7,7 km.
Service:
0 km lugnvattnet vid kiutaköngäs: eldplats och 
tältningsområde
3,0 km Merenoja: eldplats och tältningsområde
7,7 km nurmisaarenniemi (till vänster): sjösättningsplats 
och eldplats. På älvens södra strand (till höger) finns en 
ödestuga och eldplats
13,7 km Sirkkapuro: skärmskydd och eldplats
20,7 km alaniemi: skärmskydd och eldplats
25 km jäkälämutka - slutpunkt: kåta, eldplats, 
sjösättningsplats och parkeringsplats

övrigt att beakta
• i närheten av eldplatser och ödestugor finns       
    komposttoaletter.
• karhunkierros-leden följer kanotleden längs älven från  
    Oulanka naturumet till ansakämppä varefter den viker  
    av och fortsätter till jussinkämppä.

• Startpunkten ligger vid det nedre lugnvattnet vid      
    kiutaköngäs på älvens norra sida. kanoten kan föras  
    med bil till sjösättningsplatsen. var vänlig och lämna   
    bilen  vid Oulanka naturumets parkeringsområde efter   
    att du fört  kanoten till startpunkten.
• det är livsfarligt att paddla nerför kiutaköngäs-forsen  
    med kanot [     ].

kartor:
• Oulanka friluftskarta 1:50 000
• karhunkierros, utflyktsguide och karta 1:50 000
• kuusamo turistkarta 1:100 000

   

1

2

Savilampi-Taivalköngäs	3,7	km

Taivalköngäs-Runsulampi	4,0	km

Runsulampi-naturum	5,0	km

Kiutaköngäs	lugnvattnet-Merenoja	3,0	km

Merenoja-Nurmisaarenniemi	4,7	km

Nurmisaarenniemi-Sirkkapuro	6,0	km

Sirkkapuro-Alaniemi	7,0	km

Alaniemi-Jäkälämutka	
	 	 			4,3	km

   




