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Oulangan kansallispuisto
Oulankajoki
melontaopas ja kartta
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1. painos 07/2008, 5 000 kpl • Metsähallitus • Teksti: Minna Koramo • Kuvat: Markku Pirttimaa, Minna Koramo ja Kari Lahti • Kartat: Minna Koramo
ja Hannu Sipinen • Ulkoasu: Minna Koramo ja Mari Limnell • Käännös: Translatinki Oy • Painopaikka: Kalevaprint Oy, Oulu

Verkkopalvelut
• www.luontoon.fi/oulanka
• www.retkikartta.fi
Sallan Matkailuneuvonta
Postipolku
98900 Salla
Puhelin 0400-269 838
Ruka Info
Kauppakeskus Kumpare
Rukatunturintie 9, 93825 Rukatunturi
Puhelin: 08 860 0200, Telefax: 08 860 0201
Kuusamo Info
Karhuntassu, Torangintaival 2, 93600 Kuusamo
Puhelin: 0306 502 540 • Telefax: (08) 852 6521
Sähköposti: info@kuusamo.fi
Palvelupiste Ruka
Kauppakeskus Kumpare, Rukatunturintie 9, 93825 Rukatunturi
Puhelin: 0205 64 6803 • Telefax: 08 8600 210
Sähköposti: ruka@metsa.fi
Palvelupiste Karhuntassu
Torangintaival 2, 93600 Kuusamo
Puhelin: 0205 64 6804 • Telefax: 0205 64 6801
Sähköposti: karhuntassu@metsa.fi
Hautajärven luontotalo
Hautajärventie 414, 98995 Hautajärvi
Puhelin: 0205 64 6870 • Telefax: 0205 64 6871
Sähköposti: hautajarvi@metsa.fi
Oulangan luontokeskus
Liikasenvaarantie 132, 93999 Kuusamo
Puhelin: 0205 64 6850 • Telefax: 0205 64 6851
Sähköposti: oulanka@metsa.fi
���������������������

�

��

����

�����
���������
�

���������
��
�

Vesiretkeilyn turvallisuus

•
•
•
•
•
Oulangan vesireitit vievät maisemien äärelle
Upeiden maisemien värittämän Oulangan kansallispuiston
ytimeen, jokilaaksoon, pääsee parhaiten tutustumaan
veden ääreltä. Äänetön liikkuminen vedessä kanootilla
tai soutuveneellä sopii luontoaktiviteetiksi mainiosti, sillä
vesi kuljettaa vaivattomasti pitkiäkin matkoja. Jokimaisema
muuttuu alati vuodenaikojen mukaan ja siksi Oulankajoki
tarjoaa melojalle kerta kerran jälkeen aina erilaisia kokemuksia. Oulangalla on useita erilaisia vesireittejä. Koe oma
vesiseikkailusi!

•
•

•

hyvin suunniteltu on puoliksi melottu…

•

Melontaretki kannattaa suunnitella huolella. Oulangan
kansallispuiston asiakaspalvelupisteistä saat hyödyllisiä
vinkkejä melontaretkeä varten.
Oulangan yhteistyöyritykset tarjoavat asiantuntevaa
palvelua ja vuokraavat kanootteja ja kajakkeja. Yhteystiedot löydät verkkopalvelusta www.luontoon.fi/oulanka/
palvelut. Tiedustele myös kuljetuspalvelua, jotta retken
jälkeen pääset jatkamaan matkaasi päätepisteestä.
Hanki jo ennakkoon hyvä kartta, esimerkiksi Rukatunturi-Oulanka Ulkoilukartta (1:50 000). Perehdy taukopaikkojen ja palveluiden sijaintiin ja etäisyyksiin.
Vesiretkeily on vaivattomampaa avokanootilla, kokeneimmille sopii kajakki. Jos olet aloitteleva meloja, lähde
retkelle osaavan melontaoppaan johdolla tai hae ennakkoon tukea harrastuksen aloittamiseen melontakurssilta.
Melontaan voit liittää kalastuksen tai Karhunkierroksen vaeltamisen. Kalastusluvat saat Oulangan palvelupisteistä.

Vaikka luonnonvedet ovat puhtaita, emme suosittele niiden käyttöä juomavetenä ilman keittämistä.
Juomavettä voit ottaa juomapulloon palvelupisteistä.
Oulangan kansallispuiston alueella ja Karhunkierroksella
noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatteita – huolehdithan siis kaiken maastoon mukana viemäsi myös pois
sieltä. Eloperäisen jätteen voit laittaa kompostikäymälään
ja puhtaan, kuivan paperin polttaa.

Muut ohjeet

Saat:
- liikkua jalan ja hiihtäen merkityillä reiteillä, vesillä
meloen ja soutaen
- poimia marjoja ja ruokasieniä
- onkia ja pilkkiä (ei jokialueella)
- tehdä avotulen merkityillä tulentekopaikoilla, paitsi
metsäpalovaroituksen aikana
- leiriytyä merkityillä paikoilla
Et saa:
- roskata
- pitää lemmikkieläimiä vapaana
- ottaa tai vahingoittaa kasveja tai maa- tai kallioperää
- kerätä, tappaa tai pyydystää eläimiä tai hävittää
niiden pesiä
- ajaa moottoriajoneuvolla ajoon osoitettuja teitä
lukuunottamatta
- vahingoittaa rakenteita
- metsästää

Ohjeita Oulangan kansallispuistossa
retkeilevälle
Lue lisää retkeilyn turvallisuudesta

Tutustu alueeseen ja vesireitteihin ennakolta. Arvioi
taitosi ja kuntosi, ja aloita mieluimmin helposta, kuin
liian vaikeasta reitistä.
Pelastusliivi on perusvaruste, kypärää on hyvä käyttää
koskiosuuksilla.
Perehdy ennakkoon maaston reittimerkintään ja rantautumisopasteisiin.
Suojaa herkät välineet, kuten puhelin ja kamera vedenpitävällä pussilla. Pakkaa vesitiiviisti myös vaihtovaatteet. Yleensä kanootin vuokraan sisältyy kuivasäkki.
Puhelin on turvallisuusväline. Huolehdi, että akku on
täynnä ennen retkeä ja tallenna tärkeät numerot hätätilannetta varten. Ota huomioon, että Oulankajoen
laaksossa on paikoitellen katvealueita, joissa matkapuhelin ei kuulu.
Vähäisen veden aikaan Oulankajoen alaosassa voi näkyä juoksuhiekkaa ja hiekkadyynejä, joihin ei kannata
rantautua. Joki on paikoin syvä ja virtaus on kova.
Oulankajoen veden lämpötila on kesälläkin melko
matala, noin 10-17 astetta. Ilman lämpötila laskee
jokilaaksossa kesälläkin viileäksi, jopa kylmäksi. Ota
mukaan riittävästi lämmintä vaatetta.
Kesäaikaan aurinko ei laske lainkaan. Keväisin ja syksyisin meloessa on hyvä tietää, että yöt ovat pimeitä.
Melominen on leppoisa harrastus, ethän pilaa retkeäsi
turhalla kiireellä.

• www.luontoon.fi (Retkeilyn abc)
• www.kanoottiliitto.fi
Muita alueen melontareittejä
Kuusamossa:

• Kitkajoen yläosa, 21 km
• Kuusinkijoen melontareitti, 17,5 km
• Järvien veneilyreitit mm. Muojärvi ja Kitkajärvi
Lisätietoja reiteistä ja palveluista: www.ruka.fi ja Kuusamo
Info, puh. 0306 502 540
Kartat: Rukatunturi-Oulanka Ulkoilukartta 1:50 000 ja Kuusamon Matkailukartta 1:100 000.

Sallassa:

•
•

Maltiojoki, reitin pituus 21 km
Naruskajoki, reitin pituus: kokonaispituus 58 km;
- Auermajoen silta-Naruskajärvi 13 km,
- Naruskajärvi Tenniöjoki 45 km

• Kuolajoki, reitin pituus 24,5 km
• Aatsinkijoki, reitin pituus 14 km

Lisätietoja Sallan Matkailuneuvonta, puh. 0400-269 838
Kartta: Tenniöjoen ja Kuolajoen Melontakartta, myös erillinen Naruska- ja Tenniöjoen melontareitti-kartta saatavissa.

Oulankajoen melontareitit

Savilampi-Taivalköngäs 3,7 km

Taivalköngäs-Runsulampi 4,0 km
Runsulampi-luontokeskus 5,0 km
Kiutakönkään suvanto-Merenoja 3,0 km

1

Merenoja-Nurmisaarenniemi 4,7 km

2

Alaniemi-Jäkälämutka
		
4,3 km

Nurmisaarenniemi-Sirkkapuro 6,0 km
Sirkkapuro-Alaniemi 7,0 km

1. Oulangan yläosan melontareitti
Savilampi - Liikasenvaarantien silta, 13 km / 3-6 tuntia
Oulangan yläjuoksu on jylhä ja maisemallinen melontareitti, joka soveltuu jonkin verran melontaa harrastaneille. Korkean veden aikaan matka taittuu joutuisasti. Kuivana kautena joki on kivikkoinen ja siksi
haastava.
Suositeltu ajankohta: Kesä-syyskausi.
Suositeltu väline: Kajakki ja kanootti.
Lähtöpaikka: Oulangan kanjonin pysäköintialue.
Päätepiste: Liikasenvaarantien sillan jälkeen oikealla puolella vesillelaskupaikka Oulangan luontokeskuksen tuntumassa
Palvelut: Oulangan kanjonin tien päästä, pysäköintialueelta
kanootti kuljetettava maitse vetotaipaleelle
0 km Savilammen pohjoispuoli: vetotaival,
0,5 km Savilampi: autiotupa, laituri, tulentekopaikka ja ekopiste,
3,7 km Taivalköngäs: autiotupa, laituri, saaren poikki vetotaival, tulentekopaikka ja telttailualue,
7,7 km Runsulampi: telttailualue ja tulentekopaikka,
11,5 km Oulangan kansallispuiston leirintäalue,
13 km Oulangan luontokeskus – päätepiste: rantautumispaikka, luontokeskuksen palvelut ja ekopiste.
Muuta huomioon otettavaa:
• Kompostikäymälät sijaitsevat tulentekopaikkojen ja
autiotupien läheisyydessä.
• Karhunkierros-reitti seurailee melontareittiä joen
varrella Savilammelta luontokeskukseen.
• Taivalkönkään kosket kierrettävä maitse. Rantaudu [ ]
hyvissä ajoin ennen koskea
• Oulangan luontokeskuksen kohdalla rantaudu sillan
jälkeen oikealle, jossa rantautumispaikka.

2. Oulangan alaosan melontareitti
Kiutakönkään suvanto-(Nurmisaari)-Jäkälämutka,
25 km / 6-8 tuntia

• Lähtöpiste sijaitsee Kiutakönkään alasuvannossa joen

Sopii perhemelontaan ja myös aloittelijoille. Reitillä ei
ole varsinaisia koskia, ainoastaan pieniä nivoja. Reitti
toimii myös osana Karhunkierrosta Kiutakönkään suvannosta Nurmisaareen / Ansakämpälle (7 km).

•

Suositeltu ajankohta: Kesä-syyskausi.
Suositeltu väline: Kanootti, kajakki tai soutuvene.
Lähtöpaikka: Kiutakönkään alasuvanto. Vaihtoehtoisesti
Nurmisaarenniemi, jolloin reitin pituus 18 km.
Päätepiste: Vasemmalla puolen poukamassa Jäkälämutkan vesillelaskupaikka. Voit päättää reitin myös Nurmisaarenniemeen, jolloin matkan pituudeksi tulee 7,7 km.
Palvelut:
0 km Kiutakönkään suvanto: tulentekopaikka ja telttailualue,
3,0 km Merenoja: tulentekopaikka ja telttailualue,
7,7 km Nurmisaarenniemi (vasemmalla): vesillelaskupaikka
ja tulentekopaikka / Joen etelärannalla (oikealla) autiotupa
ja tulentekopaikka,
13,7 km Sirkkapuro: laavu ja tulentekopaikka,
20,7 km Alaniemi: laavu ja tulentekopaikka,
25 km Jäkälämutka - päätepiste: kota, tulentekopaikka,
rantautumispaikka ja pysäköintipaikka
Muuta huomioon otettavaa:
• Kompostikäymälät sijaitsevat tulentekopaikkojen ja
autiotupien läheisyydessä.
• Karhunkierros-reitti seurailee melontareittiä joen
varrella luontokeskuksesta Ansakämpälle, jonka jälkeen erkanee ja jatkaa Jussinkämpälle.

pohjoispuolella. Kanootin voi viedä autolla veneenlaskupaikalle. Tuothan auton luontokeskuksen pysäköintialueelle, kun kanootti on viety lähtöpisteeseen.
Kiutaköngäs on hengenvaarallinen kanootilla
laskettavaksi [ ]
Kartat:
• Rukatunturi-Oulanka Ulkoilukartta 1:50 000
• Karhunkierros, Retkeilyopas ja kartta 1:50 000
• Kuusamon Matkailukartta 1:100 000.

