
Huosilampi
Esteetön reitti Hossan kansallispuistossa
Huosilammen esteettömän polun varrella voit kalastaa 
tai ihailla kirkkaita luonnonvesiä esteettömiltä laitureilta, 
tutustua pitkospuilta suoluontoon ja nauttia Hossan 
rauhasta suurella laavulla ja tulentekopaikoilla.

Huosilammen esteetön polku on 
helpoiten saavutettava osa Hossan 
alueesta. Huosilammella voit kalas-
taa esteettömiltä laitureilta, tutustua 
leveiltä pitkospuilta suoluontoon, 
Hossalle tyypilliseen mäntymetsään 
ja nauttia Hossan rauhasta veden ää-
rellä sijaitsevalta, upealta isolta tau-
kopaikalta. Huosilammen esteetön 
polku sopii mainiosti liikuntaesteisille, 
mutta myös perheille. Reitti on helppo 

kulkea, joten se sopii myös perheen 
pienimmille luontoretkeilijöille. Huo-
silammen rannassa polku haarautuu 
kahteen suuntaan, toinen haara me-
nee laavulle lammen eteläpäähän ja 
toinen suoalueelle lammen pohjois-
päähän. Jos käy molemmissa päissä, 
tulee reitille edestakaisin pituutta 
noin 1,3 km päiväpaikoitusalueelta mi-
tattuna.

TOP 3
1. Helppo pääsy vesien äärelle, 

suolle sekä metsään
2. Tulentekopaikat veden 

äärellä
3. Esteettömät kalastuslaiturit

Helppo/
Vaativa1 h 

KÄYTTÖAIKA: Kuljettavissa sulan maan 
aikaan.

KESTO: Kulkuaika noin 1 h.

VAATIVUUS: 
Helppo patikkareitti. Vaativa pyörätuolilla 
liikkuvalle. Reitin alusta Huosilammen rantaan 
laskeuduttaessa on noin 150 metriä pitkä 
osuus, jossa kaltevuutta yli 5 %, eli pyörätuolin 
käyttäjä voi tarvita työntöapua. Suurin osa 
reitistä kiertää samassa tasossa Huosilammen 
rantaa ja on siis näiltä osin helposti kuljetta-
vissa myös pyörätuolilla. Reitin pinnoite on 
kivituhkaa ja pitkospuut lankkua.

LÄHTÖ- JA PÄÄTÖSPAIKKA: 
Hossan luontokeskuksen päiväpysäköintialue
(Jatkonsalmentie 6, Suomussalmi).

REITTIMERKINTÄ: 
Ei merkitty.

VARUSTEET: 
Pukeudu sään mukaisesti ja varaudu tar-
vittaessa lisävaatteilla, eväillä ja juotavalla. 
Ota mukaasi myös puhelin, ensiapuvälineet 
ja roskapussi, sillä reitillä ei ole jäteastioita. 
Tulentekoa varten tarvitset tulentekovälineet 
(tulitikut ja puukko) ja käymälää varten omaa 
wc-paperia.

TURVALLISUUS:
• Hätätilanteessa soita 112
Lisää tietoa Retkeilyn ABC:stä:   
luontoon.fi/retkeilynabc

SÄÄNNÖT JA OHJEET:
• Reitillä ei ole jäteastioita. Ruoantähteet  
 kuivakäymälään, loput roskat matkaan. 
Lue lisää: 
luontoon.fi/roskatonretkeily
• Tulenteko sallittu vain rakennetulla tulen- 
 tekopaikalla. Metsäpalovaroituksen aikana  
 tulenteko kielletty. 
• Lemmikit on pidettävä kytkettyinä 
 kansallispuistossa. 
Kansallispuiston säännöt:
luontoon.fi/hossa/ohjeetjasaannot

500 m / 
suunta

LUONTOON.FI         RETKIKARTTA.FI

#hossankansallispuisto 
#landofnationalparks
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