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Lapissa kannattaa käydä koke-

massa ainakin kerran elämässään 

Sallan - Savukosken suunta, jolla 

välillä on mukavaa mutkapätkää, 

eikä ristin sielua koko matkalla. 

(A) Kuusamossa voi viipyä vaik-

ka yli yön matkalla pohjoiseen. 

Lukuisista majoitusvaihtoehdois-

ta on Kuusamon Tropiikki- kyl-

pylähotelli monipuolisin.  Läh-

detään pohjoiseen kohti Lapin 

jänkhiä.

(B) Rukalla voi heittää lenkin - 

kunnon nousuja ja mutkia. Var-

maan joku uskalias haluaa ko-

keilla mäenlaskuakin sillä rännis-

sä kulkevalla pyöräkelkkahärvelil-

lä. Hiihtostadion ja hyppyrimä-

ki ovat jylhiä. Karhunkierroksen 

vaellusreitin (90km) eteläpää on 

Rukalla.

(C) Karhunkierroksen näyt-

tävimpiä kohteita ovat Juuman 

kosket. Esimerkiksi Myllykos-

ki sijaitsee n. 1,5 km etäisyydellä 

Juumantien päästä. 1930-luvulta 

peräisin oleva ratasmylly sijait-

see Myllykosken partaalla, myl-

lyn lähellä on lisäksi nuotiopaikka 

ja riippusilta.  Jos ei ole koskaan 

käynyt, kannattaa pyörähtää. 

(D) Sitten voikin piipahtaa Hau-

tajärven luontotalossa kahvilla. 

Hautajärven luontotalo esittelee 

Oulangan kansallispuistoa, Kar-

hunkierrosta ja alueen historiaa 

sekä tutustuttaa pohjoisen suo-

luonnon erityispiirteisiin.

(E)Sallan laskettelurinteiden 

siintäessä ohitetaan Poropuisto, 

jossa on safareita ja muita akti-

viteetteja.

Kuusamosta pohjoiseen

(F) Sallassa (uudessa) on monia 

Talvisodan muistomerkkejä. Jat-

ketaan Savukosken suuntaan Kel-

loselän kautta koukaten liki Ve-

näjän rajaa (ei ”hyökätä” kuiten-

kaan vanhaan Sallaan), varotaan 

ainakin poroja korpitaipaleilla.

(G) Savukoskella ollaan jo lähellä 

Korvatunturia ja voimme pistäy-

tyä Joulumuorin tuvassa.  Savu-

kosken luontotalo on Urho Kek-

kosen itäisten erämaa-alueiden 

luonnosta kiinnostuneille pistäy-

tymisen arvoinen. Jos haluaa yö-

pyä Savukosken tienoilla, hotelli 

Samperiin Savotta rantasaunoi-

neen on siihen oiva kohde.

(H) Sodankylään voi ajaa suo-

raan Pelkosenniemeltä 5-tietä Sa-

vukoskelle Kairalan kylän kautta, 

jota saksalaiset eivät polttaneet. 

Ehdottomasti monipuolisempi ja 

kiinnostavampi reitti on kuiten-

kin ajaa Pelkosenniemen kirkon-

kylän suuntaan ja edelleen Pyhä-

tunturin kautta Luostolle. 

Pyhätunturilla on Luontokeskus 

Naava, joka kannattaa käydä kat-

somassa.  Pyhällä on kesällä muu-

takin, kuten esim. näköalahissi ja 

ravintola tunturin päällä. Maise-

miltaan reittiväli Pyhä > Luos-

to > Sodankylä on kiinnostava ja 

hyväkuntoinen tie seuraa hienoa 

tunturijonoa.

Pitäiskö pistäytyä sitten Pyhällä 

ja mennä Luostholle lusthin pit-

toon ??!!!

Laatijat Rutja, Mphessu

Reitin linkki: http://goo.gl/maps/DDarU


