Hossan kansallispuisto
• 110,9 km2
• Perustettu: 2017
• Sijainti: Suomussalmi,
Kuusamo, Taivalkoski

Metsähallitus, alueen hoitaja
• Hossan luontokeskus,

Julma-Ölkky

Näe ikiaikaiset Värikallion kalliomaalaukset
ja valloita vaativa Julma-Ölkky!

VÄRIKALLION KAARROS, 8 KM
Lähtöpiste: Lihapyörteen
pysäköintialue
Kulkuaika: noin 3 - 4 h
Kuljettavissa: sulan maan aikana
Vaativuus: keskivaativa - vaativa
Reittimerkintä: keltaiset maalimerkit

Värikallion kaarros 8 km
Ölökyn ähkäsy 10 km
Ölökyn ylitys 5 km
Hossan kansallispuiston tunnetuimmat nähtävyydet ovat Värikallio ja Julma-Ölkky. Niiden
näkeminen vaatii lihasvoimia. Etenkin JulmaÖlkyn poluilla on paljon nousuja ja laskuja,
mutta huikeat näköalat palkitsevat vaivan.

Ajo-ohje Värikallion kaarroksen lähtöpaikalle
• käänny luontokeskukselta vasemmalle
• aja Jatkonsalmentietä n. 3 km
• käänny oikealle Pistonlehdontielle, viitat
“Värikallio”, “Pisto”
• aja soratietä n. 6 km
• käänny oikealle, viitat “Lihapyörre”,
“Julma-Ölkky”, “Värikallio”
• tien päässä on kolme pysäköintialuetta, yksi
linja-autoille ja kaksi henkilöautoille
• reitti lähtee taaimmaisella pysäköintialueella
olevan opastetaulun luota

Jatkonsalmentie 6,
89920 Ruhtinansalmi (Suomussalmi)
• puh. 0206 39 6041
• hossa@metsa.fi
• luontoon.fi/hossa
• retkikartta.fi
• eräluvat.fi
• hossa.fi
Hossan kansallispuisto Hossa National Park

Julma-Ölkyn ja Värikallion kaarroksen välillä
on kahden kilometrin mittainen yhdyspolku,
joten voit käydä molemmissa kohteissa samasta
lähtöpisteestä. Kesäaikana Julma-Ölkkyyn voi
tutustua päivittäin järjestettävillä veneajeluilla.

Ajo-ohje Julma-Ölkyn polkujen lähtöpaikalle
• käänny luontokeskukselta oikealle
• aja Jatkonsalmentietä 0,7 km
• käänny vasemmalle, seuraa opasteita
• aja Hossantietä / Kurvisentietä 6 km
• käänny vasemmalle Julma-Ölkyntielle, viitta
“Julma-Ölkky”
• aja soratietä n. 4,5 km, käänny vasemmalle,
aja n. 4 km
• pysäköintialueen reunassa on opastetaulu
• reitit lähtevät kioskin pihalta puisen portin
alta

ÖLÖKYN ÄHKÄSY, 10 KM
Lähtöpiste: Julma-Ölkyn
pysäköintialue, osoite: JulmaÖlkyntie 86, Kuusamo
Kulkuaika: noin 5 - 8 h
Kuljettavissa: sulan maan aikana
Vaativuus: vaativa
Reittimerkintä: oranssit maalimerkit
ÖLÖKYN YLITYS, 5 KM
Lähtöpiste: Julma-Ölkyn
pysäköintialue, osoite: JulmaÖlkyntie 86, Kuusamo
Kulkuaika: noin 3 - 4 h
Kuljettavissa: sulan maan aikana
Vaativuus: vaativa
Reittimerkintä: oranssit maalimerkit
Huom! Julma-Ölkyn polut eivät
sovellu talvikäyttöön. Talvella voi
käyttää monitoimireittejä, lisätietoa
luontoon.fi/hossa.
Muistathan roskattoman retkeilyn.
Puhdas paperi ja pahvi palaa tulentekopaikalla ja maatuvan jätteen
voi kompostoida kuivakäymälään.
Tuo loput jätteet tullessasi luontokeskuksen pysäköintialueella
sijaitsevaan kierrätyspisteeseen.

Hätänumero 112
Puiston pohjoisosissa voi
olla katvealueita!
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Julma-Ölkyn poluilla on paljon nousuja ja laskuja sekä kivikoita
ja kallioita. Pitkoksista huolimatta reiteillä voi olla kosteita
kohtia. Retkelle kannattaa varata aikaa sekä varustautua tukevin
vedenkestävin jalkinein. Kallion reunoilla ei ole kaiteita, joten
siellä tulee liikkua varoen. Molemmat Julma-Ölkyn polut suositellaan kierrettävän myötäpäivään.
Ölökyn ähkäsy on nimensä veroinen rutistus. Polku kulkee kanjonin reunalla, metsikössä ja alavalla suo-osuudella. Julma-Ölkyn
pohjoispäässä on Ölökynperän laavu, tulentekopaikka ja käymälä.
Jyhkeän kanjonin lisäksi voit ihailla kirkkaita puroja ja lähteitä ja
kuulla Sateenkaariputouksen solinaa. Entä uskallatko kurkistaa
Pirunkirkkoon?
Ölökyn ylitys mukailee Ölökyn ähkäsyä kanjonin eteläosassa,
mutta ylittää kanjonin riippusiltaa pitkin. Sillalle laskeudutaan
kiviportaita ja vastarannalla noustaan ylös kivikkoista rinnettä ja
metallisia kierreportaita. Reitillä on huikeita näkymiä!
Ölökyn ylityksen varrella ei ole tulentekopaikkaa eikä käymälää.
Lähin tulentekopaikka on Ala-Ölkyllä yhdyspolun varrella.
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Värikallion kaarros kannattaa kiertää vastapäivään. Alussa on
Lihapyörteen esteetön laavu, jonka jälkeen polku kapenee. Pari
kilometriä myöhemmin polusta erkanee yhdyspolku JulmaÖlkylle. Ala-Ölkyn laavun jälkeen voi polulta ihailla alhaalla
virtaavaa Somerjokea.
Somerjärven rannalla on Värikallion keittokatos, jonka pihasta
lähtee polku kalliomaalauksille.
Paluumatka alkaa hyvin jyrkällä nousulla Mieskallionvaaralle
portaita pitkin. Loppumatka on helppokulkuista loivaa alamäkeä.

YHDYSPOLKU

VÄRIKALLION KAARROS

