
Oulangan  kansallispuisto 
OulankajOki

melontaopas ja kartta
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Ohjeita Oulangan kanSalliSpuiStOSSa            
retkeilevälle

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

Muut Ohjeet
Oulangan kansallispuiston alueella ja karhunkierroksella 
noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatteita – huoleh-
dithan siis kaiken maastoon mukana viemäsi myös pois 
sieltä. eloperäisen jätteen voit laittaa kompostikäymälään 
ja puhtaan, kuivan paperin polttaa.

juomavettä voit ottaa juomapulloon palvelupisteistä. 

vaikka luonnonvedet ovat puhtaita, emme suosittele nii-
den käyttöä juomavetenä ilman keittämistä.

Oulangan luontokeskus
liikasenvaarantie 132, 93999 kuusamo
Puhelin: 0205 64 6850 • Telefax: 0205 64 6851
Sähköposti: oulanka@metsa.fi

hautajärven luontotalo
hautajärventie 414, 98995 hautajärvi
Puhelin: 0205 64 6870 • Telefax: 0205 64 6871
Sähköposti: hautajarvi@metsa.fi

palvelupiste karhuntassu
torangintaival 2, 93600 kuusamo
Puhelin: 0205 64 6804 • Telefax: 0205 64 6801
Sähköposti: karhuntassu@metsa.fi

palvelupiste ruka
kauppakeskus kumpare, rukatunturintie 9, 93825 rukatunturi
Puhelin: 0205 64 6803 • Telefax: 08 8600 210
Sähköposti: ruka@metsa.fi

Kuusamo Info
karhuntassu, torangintaival 2, 93600 kuusamo
Puhelin: 0306 502 540 • Telefax: (08) 852 6521
Sähköposti: info@kuusamo.fi

Ruka Info
kauppakeskus kumpare
rukatunturintie 9, 93825 rukatunturi
Puhelin: 08 860 0200, Telefax: 08 860 0201

Sallan Matkailuneuvonta
postipolku
98900 Salla
puhelin 0400-269 838

verkkopalvelut
• www.luontoon.fi/oulanka
• www.retkikartta.fi
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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 koke-
muksia. 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. yhteystie-
dot löydät verkkopalvelusta www.luontoon.fi/oulanka/
palvelut. tiedustele myös kuljetuspalvelua, jotta retken 
jälkeen pääset jatkamaan matkaasi päätepisteestä. 

hanki jo ennakkoon hyvä kartta, esimerkiksi rukatun-
turi-Oulanka ulkoilukartta (1:50 000). perehdy taukopaik-
kojen ja palveluiden sijaintiin ja etäisyyksiin.

vesiretkeily on vaivattomampaa avokanootilla, koke-
neimmille sopii kajakki. jos olet aloitteleva meloja, lähde 
retkelle osaavan melontaoppaan johdolla tai hae ennak-
koon tukea harrastuksen aloittamiseen melontakurssilta.

Melontaan voit liittää kalastuksen tai karhunkier-     
roksen vaeltamisen. kalastusluvat saat Oulangan palvelu-
pisteistä.

veSiretkeilyn turvalliSuuS

•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 ran- 
    tautumisopasteisiin.
•Suojaa herkät välineet, kuten puhelin ja kamera veden- 
    pitävällä pussilla. pakkaa vesitiiviisti myös vaihtovaat- 
    teet. yleensä kanootin vuokraan sisältyy kuivasäkki.
•puhelin on turvallisuusväline. huolehdi, että akku on  
    täynnä ennen retkeä ja tallenna tärkeät numerot hätä- 
    tilannetta varten. Ota huomioon, että Oulankajoen            
    laaksossa on paikoitellen katvealueita, joissa matkapu-         
    helin ei kuulu.
•vähäisen veden aikaan Oulankajoen alaosassa voi nä- 
    kyä 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 syksyi- 
    sin meloessa on hyvä tietää, että yöt ovat pimeitä.
•Melominen on leppoisa harrastus, ethän pilaa retkeäsi  
    turhalla kiireellä.

lue liSää retkeilyn turvalliSuudeSta

•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 kuu-
samon 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 erilli-
nen naruska- ja tenniöjoen melontareitti-kartta saatavissa.



OulankajOen MelOntareitit

1. Oulangan yläOSan MelOntareitti
Savilampi - Liikasenvaarantien silta, 13 km / 3-6 tuntia
Oulangan yläjuoksu on jylhä ja maisemallinen me-
lontareitti, joka soveltuu jonkin verran melontaa har-
rastaneille. korkean veden aikaan matka taittuu jou-
tuisasti. 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 puo-
lella vesillelaskupaikka Oulangan luontokeskuksen tun-
tumassa
palvelut: Oulangan kanjonin tien päästä, pysäköintialueelta 
kanootti kuljetettava maitse vetotaipaleelle
0 km Savilammen pohjoispuoli: vetotaival,
0,5 km Savilampi: autiotupa, laituri, tulentekopaikka ja eko-
piste, 
3,7 km taivalköngäs: autiotupa, laituri, saaren poikki veto-
taival, tulentekopaikka ja telttailualue,
7,7 km runsulampi: telttailualue ja tulentekopaikka,
11,5 km Oulangan kansallispuiston leirintäalue,
13 km Oulangan luontokeskus – päätepiste: rantautumis-
paikka, 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
Sopii perhemelontaan ja myös aloittelijoille. reitillä ei 
ole varsinaisia koskia, ainoastaan pieniä nivoja. reitti 
toimii myös osana karhunkierrosta kiutakönkään su-
vannosta 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 jäkälämut-
kan vesillelaskupaikka. voit päättää reitin myös nurmisaa-
renniemeen, jolloin matkan pituudeksi tulee 7,7 km.
palvelut:  
0 km kiutakönkään suvanto: tulentekopaikka ja telttailu-
alue,
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 jäl-      
    keen erkanee ja jatkaa jussinkämpälle.

• lähtöpiste sijaitsee kiutakönkään alasuvannossa joen
    pohjoispuolella. kanootin voi viedä autolla veneenlas- 
    kupaikalle.  tuothan auton luontokeskuksen pysäköin- 
    tialueelle, 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.
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2

Savilampi-Taivalköngäs 3,7 km

Taivalköngäs-Runsulampi 4,0 km

Runsulampi-luontokeskus 5,0 km

Kiutakönkään suvanto-Merenoja 3,0 km

Merenoja-Nurmisaarenniemi 4,7 km

Nurmisaarenniemi-Sirkkapuro 6,0 km

Sirkkapuro-Alaniemi 7,0 km

Alaniemi-Jäkälämutka 
     4,3 km


