
KÄYTTÖAIKA: Lumettomaan aikaan.

LÄHTÖPAIKKA: Ruuhensuontie 1201, 
93250 Pudasjärvi

PITUUS: 6,5 km

KESTO: 2,5-4 h

VAATIVUUS: keskivaativa

REITTIMERKINTÄ JA VIITOITUS: 
Keltaiset maalimerkit

VARUSTEET JA TURVALLISUUS
Säänmukainen vaatetus, juotavaa, 
tulentekovälineet, wc-paperia.
Hätätilanteissa soita 112.

SÄÄNNÖT JA OHJEET:
• Alueella saa liikkua jokamiehen-
oikeuksilla. 
• Tulenteko sallittu vain päivätuvassa.METSÄHALLITUS  10/2021, KUVAT: ISMO LAMPI

Kaunislampi lunastaa nimensä lupa-
uksen. Tämä häikäisevän kaunis rotko-
lampi ei ole Syötteen kansallispuiston 
sisällä, vaan se on erillinen 198 heh-
taarin kokoinen suojeltu aarnialue. Se 
sijaitsee noin 35 kilometrin ajomatkan 
päässä Syötteen luontokeskuksesta 
pohjoiseen. 

6,5 km pituinen reitti kiertää 
Kaunislammen ympäri. Ruuhensuon 
tien pysäköintialueelta lähtevän 
helppokulkuisen polun alku kulkee 
keskellä hakkuualuetta, mutta maise-
mat paranevat lampea lähestyttäessä. 
2 km kävelyn jälkeen matka jatkuu 
suojelualueen uumenissa. Kirkaslam-
men kiertävä polku kulkee hieman 
vaikeakulkuisemmassa maastossa, 
mutta maisemat rotkolammen pie-
niltä jyrkänteiltä ovat upeat. Lammen 
eteläpuolella sijaitsee päivätupa, 
jonka suojassa voi viettää taukoa 
tulen loimussa lämmitellen. Suorinta 

reittiä pysäköintialueelta päivätuvalle 
on 2,5 km. 

Kaunislammen rotkolampi on syn-
tynyt kallioperän murroksen liikah-
duksesta. Kaunislammen länsipuolella 
200 metrin päässä olevalla muinais-
rantakivikolla voi sulkea silmänsä ja 
ajatella sama paikka 9 000 vuotta 
sitten. Seisot Ancylus-järven rannalla, 
nykyistä Itämerta paljon suurempana 
ja sitä 200 metriä korkeammalla 
lainehtineen veden äärellä. Olet 
ulkosaaristossa, nykyisen Syötteen 
alueen vaarat pistävät korkeina saa-
rina ylös järvestä. Kun katsot etelään, 
yhtämittaista järvenselkää aukeaa 
Puolaan saakka. Takanasi pohjoisessa 
mannerjäätikkö jatkaa vetäytymistä ja 
sulamista. Rantakivet lepäävät edel-
leen samoilla sijoillaan. Ne ovat joskus 
ottaneet vastaan ison selän tyrskyt.
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