
Kaksikymmentä vuotta opastuksen historiaa Oulangalla 
 
Oulangan luontokeskuksen 20-vuotisjuhlaa vietetään 20. syyskuuta klo 10 alkaen 
 
Heinäkuun helteissä vuonna 1988 avattiin Oulangan opastuskeskus, jonka 20-vuotista taivalta 
juhlitaan tänä syksynä. Asiakaspalvelua oli kuitenkin tehty alueella jo puoli vuosisataa 
kansallispuiston perustamisesta lähtien. Kiutamaja nykyisen Kiutakönkään tulipaikan äärellä sekä 
Kiutapirtti-kahvila leirintäalueineen nykyisen luontokeskuksen paikalla palvelivat retkeläisiä ennen 
nykyistä luontokeskusta.  
 
Metsähallitus aloitti Oulangan kansallispuiston opastustoiminnan vuonna 1978 Oulangan 
biologiselta asemalta vuokratussa tilassa, joka oli entinen laboratoriosali. Niistä ajoista on perua 
tutkimusaseman aulassa oleva näyttely. Opastustoimintaa oli tuolloin vain kesällä ja sitä hoitivat 
biologisen aseman opiskelijat ja myöhemmin Metsähallituksen palkkaamat oppaat. Vuonna 1988 
Metsähallituksen opastustoiminta siirtyi Oulun yliopiston ylläpitämältä tutkimusasemalta joen 
toiselle puolelle rakennettuun uuteen opastuskeskukseen. Jo eläkkeelle siirtyneiden 
Metsähallituksen luonnonsuojelujohtajan Matti Helmisen ja Oulangan tutkimusaseman johtajan 
Juha Viramon tiivis yhteistyö loi pohjaa hedelmälliselle vuorovaikutukselle, joka on jatkunut 
edelleen näihin päiviin. Oulangan luontokeskus on saanut nauttia tutkimusaseman 
luontotutkimuksesta ja sen tuloksista. Tutkimusaseman asiantuntemusta on hyödynnetty mm. 
luontokeskuksen pysyvien näyttelyiden suunnittelussa. 
 
Oulangan opastuskeskuksen arkkitehtisuunnitelmista vastasi oululainen arkkitehtitoimisto Pekka 
Laatio Oy, joka suunnitteli myös rakennuksen laajennuksen vuosina 2001-2002. Kun 
Metsähallituksen opastuskeskus oli saatu käyttöön, asiakaspalvelua ja neuvontaa aloiteltiin uusin 
puittein. Kiutakönkään kävijät ja Karhunkierroksen vaeltajat saivat opastuskeskuksessa tietoa 
luonnosta ja näkivät multimediaesityksiä Oulangasta. Uutta oli myös näyttely, joka loihti kävijälle 
näkymiä Oulangan vuodenajoista. Vasta toimintaansa aloittavat ohjelmapalveluyritykset toivat 
asiakkaita tutustumaan opastuskeskukseen. 
 
Vaihtuvat valokuvanäyttelyt luontokeskuksen kahvilassa antavat kävijöille mahdollisuuden tutustua 
luontoon myös kuvien kautta. Omaa luonnontuntemustaan voi kartuttaa myös luontokirjastossa ja 
lapsilla on mahdollisuus piirrellä retkillä kokemiaan asioita ja havaintoja. Vuosittain 
luontokeskuksessa järjestetään useita erilaisia yleisötapahtumia. Vakiintuneita tapahtumia ovat 
kevätrieha helmikuussa, Euroopan kansallispuistopäivä toukokuussa ja Pohjolan luonnonkukkien 
päivä kesäkuussa. Kesäkaudella on tarjolla maasto-opastusta Kiutakönkäälle. Alussa luontokeskus 
oli avoinna vain sesonkina, mutta luontokeskuksen laajennuksen jälkeen aukiolo laajeni 
ympärivuotiseksi. 
 
Aivan Karhunkierros retkeilyreitin varrella sijaitseva luontokeskus toimii vaeltajien 
leväyhdyskeitaana. Muita asiakasryhmiä ovat mm. Kiutakönkään kävijät, melojat ja lumikenkäilijät. 
Erityisesti koululaisryhmät ja ohjelmapalveluyritysten asiakkaat ovat entistä paremmin löytäneet 
Oulangan palvelut sekä mahdollisuudet virkistäytyä kansallispuiston upeissa maisemissa. Oulangan 
luontokeskuksen lisäksi alueella kävijöitä palvelevat Hautajärven luontotalo ja kaksi palvelupistettä, 
Karhuntassu ja Ruka. Seudulla on runsaasti muitakin hienoja luonnonsuojelualueita, joihin kävijöitä 
houkutellaan retkeilemään. 
 
 
Lisätietoja Oulangan kansallispuistosta saa verkkopalvelusta osoitteesta www.luontoon.fi/oulanka. 


