
Hiidenvaarassa on 
sallittua

 •  liikkuminen jalkaisin, 
hiihtäen, soutaen ja 
meloen

 •  marjojen ja ruokasienien 
poimiminen

 •  avotulen teko ja leiriyty-
minen tulentekopaikkojen 
yhteydessä

 •  kalastus ja metsästys 
voimassa olevien säädös-
ten mukaisesti

kiellettyä

 •  avotulen teko metsäpalo-
varoituksen aikana myös 
tulentekopaikoilla

 •  roskaaminen ja rakentei-
den vahingoittaminen

 •  luonnon ja eläinten 
häiritseminen ja vahingoit-
taminen

 •  moottoriajoneuvolla 
ajo maastossa teiden ja 
merkittyjen urien ulko-
puolella

Hiidenvaara
Hiidenvaaran luonnonsuojelualueen 
metsät ovat hyvin luonnontilaisia. Vaa-
ran alarinteet ovat kallioisia ja puusto 
on vanhaa kuusikkoa, jossa kasvaa 
myös paljon lehtipuita. Kallioiden 
juurella maassa on paljon ravinteita 
ja näkymän karuudesta huolimatta 
metsä on rehevää. Sammalpatja on 
paikoin upottava ja kuuset korkeita. 
Peikkometsää parhaimmillaan.

Hiidenvaaran luonnonsuojelualue 
sijaitsee lähellä kyläasutusta. Alueella 
on liikuttu ja toimittu vuosisatojen 
ajan. Merkkejä perinteisistä elinkei-
noista ja luonnontaloudesta on paljon. 
Lampien välisillä kannaksilla ja harju-
selänteillä on maatuvia peurakuoppia 
muistona ajalta, kun metsäpeuraa 
vielä pyydettiin. 

Terva oli erityisesti 1800-luvulla tär-
keää talonpoikaistalouden säätö- 
voimaa. Kun halla vei viljan, saatiin 
rahaa sen ostoon myymällä tervaa. 
Pesiön kulmilla on tervaa poltettu 
monin paikoin. 

Aivan Hiidenvaaran luonnonsuojelu-
alueen rajan tuntumassa on myös 
vanha hiilimiilun paikka. Puuta on 
saatettu viedä sinne myös nykyiseltä 
suojelualueelta.
Pesiön polku

Hiidenvaaran luonnonsuojelualueen 
halki kulkeva Pesiön retkeilypolku on 
noin 8 km pitkä. Polku on on suurim-
malta osaltaan helppokulkuinen ja 
soveltuu päiväretkikohteeksi. Esteet-
tömiä palveluita alueella ei ole. Polku 
on merkitty sinisin maalimerkein.

Pesiön retkeilypolku vie halki Hiiden-
vaaran suojelualueen maisemien. 
Reitin varrella on näköalapaikkoja, 
louhikkoista vaarakuusikkoa, pieniä 
lampia, kauniita pikku soita, mahta-
via muurahaiskekoja ja ajan ja tulen 
luomia harmaita puuveistoksia. Väl-
jempiäkin vesiä pääsee ihailemaan. 
Polun pohjoinen osa kuljettaa pitkin 
kumisevia harjumaita osin Hiidenvaa-
ran alueen ulkopuolella.
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Hiidenvaara
 •Pinta-ala 3,8 km2

 •Perustettu 2014
 •  Sijainti Kainuu, 
Suomussalmi

 

Metsähallitus, alueen hoitaja
 •Hossan luontokeskus
 •hossa@metsa.fi
 • luontoon.fi/hiidenvaara 

Lisätietoja alueen palveluista
 •  Suomussalmen 
matkailutoimisto
 •puh. 044 777 3250
 •suomussalmi.fi

luontoon.fi/hiidenvaara/ 
ohjeetjasaannot
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Pidä huolta luonnosta!
 Retkeile kestävästi ja huolehdi jätteistä. Polta palavat, mikäli mahdollista. Laita 
eloperäiset jätteet kompostikäymälään. Tuo muut jätteet lajittelupisteisiin.
Muista retkietiketti!

Kulkuyhteydet
 Alueen eteläpäähän Pesiön polun lähtöpaikalle ajetaan Suomussalmelta 
(Ämmänsaaresta) 7 km Viitostietä (E63) ja käännytään vasemmalle Joukokylän-
tielle (892). Ajetaan 12 kilometriä, jonka jälkeen käännytään vasemmalle Losovaa-
ran suuntaan. Ajetaan Asematietä (8951) noin 600 metriä ja käännytään oikealle 
Losontielle (19325). Ajetaan noin 3,5 km, opastuspiste ja pysäköintialue on oikealla 
puolella tietä. Käytä navigaattorissa osoitetta Losontie 35, Suomussalmi.

 Pesiön polun pohjoispäähän ajetaan Suomussalmelta 7 km Viitostietä (E63) ja 
käännytään vasemmalle Joukokyläntielle (892). Ajetaan 21 km ja käännytään 
vasemmalle Majaanjoentielle. Ajetaan noin 4 km Lehtoseläntien risteykseen. 
Polku lähtee risteyksestä. Huomaathan, että Majaanjoentietä ei välttämättä pidetä 
auki talvella. Käytä navigaattorissa osoitetta Majaanjoentie 40, Suomussalmi.


