Hossan kansallispuisto
• 110 km2
• Perustettu: 2017
• Sijainti: Suomussalmi,

Kuusamo, Taivalkoski

Metsähallitus - kansallispuiston
hoitaja
• Hossan luontokeskus

Jatkonsalmentie 6
89920 Ruhtinansalmi
• puh. 0206 39 6041
• hossa@metsa.fi
• luontoon.fi/hossa
• retkikartta.fi
• eraluvat.fi
• hossa.fi
• facebook.com/
Hossan kansallispuisto Hossa National Park

Talvinen Hossa kutsuu hiihtämään, lumikenkäilemään, paksupyöräilemään
ja pilkkimään. Alueella on retkihiihtolatuja, monitoimiuria ja vapaata umpihankea. Laavuilla voi viettää evästaukoa, tehdä tulet, kuunnella luonnon
hiljaisuutta - ja antaa mielen levätä. Luonnonrauhan lisäksi tarjolla on myös
paikallisten yritysten palveluja.

* *

Hossan retkeilykeskus, puh. 050 384 4692
Jatkonsalmentie 6, 89920 Ruhtinansalmi
www.hossa-kylmaluoma.fi • hossa@retkeilykeskus.fi

*

1.3. alkaen

Hossanportti, puh. 050 537 7567
Selkoskyläntie 19, 89920 Ruhtinansalmi
www.hossanportti.fi • info@hossanportti.fi

* **

Camping Hossan Lumo, puh. 050 016 6377
Lumontie 3, 89920 Ruhtinansalmi
www.hossanlumo.fi • info@hossanlumo.fi

** *
**

Liukulumikenkiä
avoinna
pääsiäisestä
alkaen

Loma-Hossa, puh. 08 732 329
Hossantie, 89920 Ruhtinansalmi
www.loma-hossa.fi • majoitus@loma-hossa.fi

jalan, lumikengin ja

hiihtäen
• telttailu tulentekopaikkojen
yhteydessä lukuunottamatta
Huosilammen laavua, Keihäslampea tai Iikosken päiväaluetta
• pilkkiminen luonnonvesissä
(ei koski- eikä virtapaikoissa)

*

Kainuun luontoretket, puh. 040 075 8295
Joukojärventie 14, 89920 Ruhtinansalmi
www.kainuunluontoretket.fi • timo@kainuunluontoretket.fi

GUIDED
TOURS

Hossan taksi
Hossanportti, puh. 040 531 8964

*

Liukulumikenkiä

TAXI

K-Ruhtinan Herkkukori puh. 050 545 6695
Takatie 20, 89920 Ruhtinansalmi
ruhtinan.herkkukori@hotmail.com

Posti, Post
Matkahuolto amp

kiellettyä
kävely, lumikenkäily

ja pyöräily
• roskaaminen ja rakenteiden
vahingoittaminen
• lemmikkieläinten vapaana
pitäminen
• kasvien kerääminen ja selkärangattomien eläinten
pyydystäminen
• eläinten ja muun luonnon
vahingoittaminen
• moottoriajoneuvoilla ajo
siihen osoitettuja teitä lukuun
ottamatta

Hätänumero 112 puiston pohjoisosissa
voi olla katvealueita!

Kiannan kelkka- ja kalaetappi, puh. 044 099 6431
www.kiannankelkkajakalaetappi.com,
veikka.juntunen@gmail.com

Kahvila

virtavesillä ja koskilla kalastamiseen
tarvitaan aina kalastuslupa
• pyöräily on sallittua monitoimireiteillä sekä pysyvän lumipeitteen aikana myös merkittyjen
reittien ulkopuolella
• moottorikelkkailu on sallittua
vain merkityillä moottorikelkkaurilla ja siihen tarvitaan uralupa

• hiihtoladuilla

Alpo Paasovaara, puh. 040 018 7282
Hossantie 62, 89920 Ruhtinansalmi
alpo.paasovaara@suomussalmi.net

Vuokrattavia
lumikenkiä

• liikkuminen

• virkistyskalastusvesillä,

Hossan lomakeskus Norwide Finland, puh. 08 732 322
Hossantie 278 A, 89920 Ruhtinansalmi
www.hossanlomakeskus.com • info@hossanlomakeskus.com

Vuokrattavia
paksupyöriä

sallittua

rajoitettua

Hossan poropuisto, puh. 040 755 9834
Mäntyniementie 10, 89920 Ruhtinansalmi
www.hossanporopuisto.fi • info@hossanporopuisto.fi

Vuokrattavia
mökkejä

Hossan kansallispuistossa on

Ravintola

GUIDED
TOURS

TAXI

Opastettuja retkiä

Taksi

Koiravaljakkoajeluita

Kauppa
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hossa.fi • visithossa.com

Hossan kansallispuiston talvireittikartta 2022-2023. Karttaan on merkitty
retkihiihtolatuja eri väreillä haastavuuden mukaisesti: sinisellä helpot,
punaisella keskivaativat ja mustalla vaativat Tummansinisellä katkoviivalla on merkitty monitoimiretti, jota pitkin saa paksupyöräillä, lumikenkäillä, hiihtää ja kävellä. Violetilla katkoviivalla on merkitty erämaareitit,
joita pitkin saa paksupyöräillä, lumikenkäillä, hiihtää ja kävellä. Valkosella katkoviivalla, valkoisella viivalla ja vihreällä viivalla on merkitty
monitoimireittejä, joita pitkin saa paksupyöräillä, lumikenkäillä ja
hiihtää. Punaisella kaksoisviivalla on merkitty moottorikelkkaura, jolta ei
saa poiketa. Turkoosilla pisteviivalla on merkitty yrittäjien käytössä oleva
koiravaljakkoura. Virtapaikat on merkitty turkoosein värialuein.

TALVIREITIT 2022-2023
WINTER TRAILS 2022-2023

Seipiniemessä voi olla väliaikaisia reittimuutoksia tielinjan raivauksen takia.
There may be temporary changes in Seipiniemi trails due to the clearing of the road line.
Hiihtolatu, helppo, perinteinen tyyli. Cross-country skiing trail, easy, Nordic style.
Ylläpito / Maintenance: Hossan latupooli association
Hiihtolatu, keskivaativa, perinteinen tyyli. Cross-country skiing trail, intermediate,
Nordic style. Ylläpito / Maintenance: Hossan latupooli association
Hiihtolatu, vaativa, perinteinen tyyli. Cross-country skiing trail, demanding,
Nordic style. Ylläpito / Maintenance: Hossan latupooli association
Monitoimireitti, jolla voi paksupyöräillä, lumikenkäillä, kävellä ja hiihtää.
Multipurpose track for fatbiking, snowshoeing, walking and cross-country skiing.
Ylläpito / Maintenance: Hossan latupooli association
Erämaareitti, jolla voi paksupyöräillä, lumikenkäillä, kävellä ja hiihtää.
Reitti käytössä tammikuu - huhtikuu, ajetaan kerran viikossa. Ylläpito: Metsähallitus.
Wilderness track is for fatbiking, snowshoeing, walking and cross-country skiing.
Track is open in January - April, maintained once a week by Metsähallitus.
Monitoimireitti, jolla voi paksupyöräillä, lumikenkäillä ja hiihtää.
Multipurpose track for fatbiking, snowshoeing and cross-country skiing.
Ylläpito / Maintenance: Kainuun Luontoretket

Moottorikelkkaura. Uran ulkopuolella kelkkailu on kielletty.
Snowmobile track. Snowmobiling outside the track is forbidden.
Koiravaljakkoura sopimusyrittäjille
Husky sledge trail for partners
Virtapaikka. Vesi ei jäädy / jääpeite on heikko. Ole varovainen vesistöillä liikkuessasi.
Flowing water. Water doesn’t freeze / ice cover is poor.
Be careful, when moving on waters.
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