
Talaskankaalla on 
sallittua

 •  liikkuminen jalkaisin, 
hiihtäen ja meloen

 •  marjojen ja ruokasienien 
poimiminen

 •  avotulen teko ja leiriyty-
minen tulentekopaikko-
jen yhteydessä

 •  kalastus ja metsästys 
voimassa olevien säädös-
ten mukaisesti 

kiellettyä

 •  avotulen teko metsä-
palovaroituksen aikana 
myös tulentekopaikoilla

 •  roskaaminen ja rakentei-
den vahingoittaminen

 •  luonnon ja eläinten 
häiritseminen ja 
vahingoittaminen

 •  moottoriajoneuvolla 
ajo maastossa teiden 
ja merkittyjen urien 
ulkopuolella

Talaskangas
Talaskankaan suojelualue on lähes 
luonnontilaisena säilynyt metsä- ja suo-
alue. Täällä yhdistyvät Kainuun korpien 
kuiskinta ja Savonmaan suloisuus.

Talaskankaan arvokkaimpia piirteitä 
ovat tiheiden kosteiden metsien, 
kangaskorpien ja varsinaisten korpien 
muodostamat mosaiikit. Alueen pinta-
alasta noin puolet on suota. Ne ovat 
pääosin varsin karua rämettä tai nevaa 
mutta rehevämpiäkin suotyyppejä 
tavataan. Harvat ojitukset eivät juuri ole 
muuttaneet niitä. Myös alueen pienet 
järvet, lammet, lähteet ja purot ovat 
pääosin luonnontilaisia.

Metsien rakenne on monipuolinen, 
mikä mahdollistaa monien vanhaa 
metsää vaativien eliölajien esiintymisen 
alueella. Liito-orava, metso, kuukkeli ja 
pohjantikka sekä suurpedoista karhu, 
susi ja ilves kuuluvat alueen eläimis-
töön.

Suuren yleisön tietoisuuteen Talas-
kangas nousi 1980-luvun lopussa, kun 
luontoaktivistit näyttävällä toiminnalla 
estivät alueen hakkuut. Talaskankaan 
suojelu nosti yleiseen suojelukeskuste-
luun mukaan luonnon monimuotoi-
suuden.

Talaskankaan ja Sopenmäen seudut 
ovat olleet kauan paikallisten ihmis-
ten suosiossa marjastus-, metsästys- ja 
kalastusretkien kohteena. Yhä edelleen 
Talaskankaalla retkeillään hakemassa 
niin luonnonantimia kuin iloa, virkis-
tystä ja oppia luonnon toiminnasta.

Retkelle Talaskankaalle
Talaskankaalla on 12 kilometriä punaisin 
maalimerkein merkittyjä, helppokulkui-
sia retkeilyreittejä. Niitä seuraten voi 
tutustua alueen metsä- ja suoluontoon, 
keskellä olevan Pikku-Talasjärven näky-
miin ja suojeluaktivistien kohteeseen 
Heinosenahoon.

Alue on myös erinomainen kohde 
talviretkeilyyn. Umpihanki ja hankike-
lit antavat vapauden suunnitella omat 
reitit helppokulkuiseen maastoon.

Kaksi laavua ja Pikku-Talaksen puolikota 
tarjoavat miellyttävät ympäristöt eväs-
taukoon tai vaikka telttayölle.

Huom! Reitin pitkokset ovat paikoin 
erittäin huonossa kunnossa. Varustaudu 
retkelle pitkävartisin saappain. Reitille 
rakennetaan uudet pitkokset kesän 
2022 aikana.

TEKSTIT JA KUVAT
METSÄHALLITUS 6/2022.

Talaskangas

 •Pinta-ala 35 km2

 •  Perustettu 1994

 •  Sijainti Kainuu ja 
Pohjois-Savo, Kajaani, 
Vieremä ja Sonkajärvi

Metsähallitus, alueen hoitaja

 •  Metsähallitus Luontopalvelut

 •puh. +358 206 39 6380

 •petola@metsa.fi

 • luontoon.fi/talaskangas

luontoon.fi/talaskangas/ 
ohjeetjasaannot 
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Luonnonsuojelualue - Naturreservat
Nature Reserve - Природоохранная территория
 
Pysäköinti ja opastus - Parkering med information
Parking and information - Парковка и информация

Puolikota - Halvkåta
Campfire shelter - Чум

Laavu - Skärmskydd
Lean-to shelter - Навес

Kävelysilta - Gångbro
Footbridge - Пешеходный мостик

Kuivakäymälä - Torrtoalett 
Dry toilet - Сухой туалет

Jätteiden lajittelupiste - Avfallssortering
Recycling - Сортировка мусора

Tie - Väg
Road - Дорога

Retkeilyreitti - Vandringsled
Hiking route - Походный маршрут

Moottorikelkkaura - Snöskoterled
Snowmobile track - Снегоходный маршрут
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Ryynäsentie

Talaksentie
Aarnikotkanpolku

Otanmäen
retkeilypolku

Kulkuyhteydet
 Otanmäen keskustasta johtaa Talaskankaalle Ryynäsen metsäautotie. Sen varrella 
Jyleikönkankaalla on pysäköintialue sekä retkeilyreitin lähtö- ja opastuspaikka. 
Käytä navigaattorissa osoitetta Ryynäsentie 1229, Kajaani.
 

 Toinen lähtöpaikka sijaitsee Talaskankaalla Pikku-Talas -järven eteläpuolella. 
Vieremän ja Sukevan suunnilta Talaskankaalle johtaa viitoitettu tie. 
Käytä navigaattorissa osoitetta Talaksentie 735, Vieremä.

Pidä huolta luonnosta!
 Retkeile kestävästi ja huolehdi jätteistä. Polta palavat, mikäli mahdollista. Laita 
eloperäiset jätteet komposti-käymälään. Tuo muut jätteet lajittelupisteisiin.
Muista Retkietiketti!
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