
Löydä oma tapasi ulkoilla - Sallassa syyskuussa 2020 retkeilymahdollisuuksiin 

tutustumassa 

 

Joulukuussa 2019 vietimme Sallassa ensilumen viikkoa. Silloin heräsi ajatus tutustua Sallan 

retkeilymahdollisuuksiin sulan maan aikana. Suunnitelma toteutui syyskuun alussa viikolla 37/2020. Ruska 

oli alkamassa niin, että maaruskaa hehkuivat mustikat, juolukat, ruohokanukat ja riekonmarjat. Puiden 

lehdet alkoivat kellastua. Haavoissa oli jo kirkkaita värejä. Soilla kehittyi ruskean, keltaisen ja okran värejä. 

Salla tarjoaa runsaasti mielenkiintoisia luontokohteita. UKK-retkeilyreitti alkaa Kolilta ja päättyy 

Savukosken Tulppioon. Sallan läpi reitistä kulkee 200 km. Sallan alueella voi patikoida hyvin eripituisia 

reittejä vaihtelevassa maastossa. Vaikeustasoja riittää helpoista metsäteistä ja poluista jyrkkiin kallioisiin 

tunturirinteisiin. Oulangan kansallispuiston pohjoisosa on Sallan alueella. Karhunkierroksen (80 km) alku 

löytyy Hautajärven kylästä, missä on luontokeskus. Retkeilyreitti päättyy Rukalle. 

Me tutkimme retkikohteita sillä periaatteella, että hybridiautolla pääsi lähelle kohdetta. Aikaa vietimme 

sitten itse kohteessa. Emme patikoineet kohteesta toiseen. Vinkkejä saimme www.visitsalla.fi -sivuilta, 

www.luontoon.fi -sivuilta ja Retkipaikka-blogeista www.retkipaikka.fi. Käytössämme oli kartta 1:100 000. 

Puhelimen maastokartta palveli useimmissa paikoissa. Katvealueiden vuoksi gps olisi ollut hyödyllinen. 

 

SALMIJOEN KURU 

 

Salmijoen kurun alue on jylhän kaunis. Kallioisten rinteiden alla virtaa joki välillä kuohuen pieninä 

putouksina. Polku lähimmältä parkkipaikalta (700 m) kulkee monimuotoisessa metsässä välillä nousten 

harjulle. Matkalla kohtaa ikiaikaisten aarnimetsien tunnelmaa. Laavu sijaitsee hienolla paikalla kalliolla 

veden äärellä. 
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KALLIOJÄRVI 

 

Pystysuorat kallioseinämät nousevat suoraan järven reunoilla. Viihtyisä päivätupa houkuttelee jäämään 
tauolle maisemien ihailun ja ikuistamisen välillä. Autolla pääsee noin kilometrin päähän.  

 

        

  

 
   

 

 
 
 
 
 
SALLATUNTURIN HUIPUTUSREITTI, Taivaan tavoittelijan taival 
 
Huipulle johtavan polun (1,9 km) lähtöpisteessä on parkkipaikka. Reitin loppuosan louhikkoon on          
rakennettu portaat. Tunturin päällä sijaitsevalta näköalatornilta maisema levittäytyy esteettömästi joka   
suuntaan. Paikkojen tunnistaminen on helppoa: mm. Sallan kirkonkylä kotakirkkoineen, Aatsinginhaudan  
 rotkolaakso ja Venäjän puoleinen vanha Sallatunturi naapureineen, mm. korkea Rostoiva.  
     

   

 
 

 



RUUHITUNTURI 
 

Hangasjärven suunnasta pääsee autolla polun varteen 3 km:n päähän huipusta. Polku kiehtoo 
monimuotoisella luonnollaan niin metsäosuudella kuin ylempänä tunturissa. Ennen huippua on hyvin 
hoidettu päivätupa. Pihan riippumatossa voi viettää ansaitun lepohetken. Vieressä sijaitseva suosittu 
kahvila palvelee hiihtokaudella. Huipun näkötornista avautuu esteetön näköala ympäristöön.  

 

     

 
ONKAMON KYLÄ 

Onkamon kylä sijaitsee Sallan itärajalla Onkamojärven rannalla. Raja kulkee järvessä. Maisemia pääsee 
ihailemaan korkeilta harjuilta.  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 



AATSINGIN KYLÄ JA AATSINGINHAUTA 

Aatsingin kylä viehättää peräpohjalaistyylisine taloineen ja viljelyspeltoineen. Kylä sijaitsee vesistöjen 

kainalossa. Pitkä Aatsingin hautavajoama kulkee kylän reunalta Sallatunturin suuntaan. UKK-reitti kulkee 

näissä maisemissa. Aatsingin haudassa sijaitsee kiinnostava kalliomuodostelma, jota emme tällä kerralla 

löytäneet. Sen kuvaus koordinaatteineen on Retkipaikka-blogina www.retkipaikka.fi. 

 

 
 

 
KARHUTUNTURI 
 
Suomen kylmimmässä kylässä, Naruskalla sijaitsee Karhutunturi. Matkaa Sallatunturilta tulee autolla  
64 km. Reitin (2 km) huipulle voi valta helpompana metsäautotietä tai haastavampana polkua pitkin. 
Puolessa välissä on kota ja ulkotulipaikka. Huipulla on helppo kulkea laakeita kallioita ja varvikkoja pitkin. 
Panoraamana näkymät yltävät silmänkantamattomiin.  
 

       

         

www.retkipaikka.fi


 
Listalle jäi vielä monta kohdetta. UKK-reitti esittelee Sallatunturin ja sen lähialueen kauneimpia maastoja 
Aihkipetsistä ja Tunturilammilta Aatsinginhautaan ja vielä kauemmas Savukosken suuntaan. Kiinnostavia 
kohteita ovat mm. Oulangan kanjoni, Rupakivi, Palotunturi, Pahakuru, Kylmähete ja Kalliovaaran 
hiidenkirnut.  
 

Puijon Ladun tiedottaja Irma Ikonen ja valokuvaaja Jorma Ikonen  

 

 

 


