
Muikkupuron mutka
Esteetön reitti Hossan kansallispuistossa
Muikkupuron laavun seutu on kauneinta Hossaa. 
Muikkupurolla yhdistyvät Hossalle tyypilliset hiekkakankaat 
ja kirkkaat vesistöt. Reitti on helppokulkuinen ja soveltuu 
kuljettavaksi myös pyörätuolilla tai lastenrattaiden kanssa.
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mäntymetsät

Helppo/
Vaativa1–2 h 

KÄYTTÖAIKA: Kuljettavissa sulan maan 
aikaan.

KESTO: Kulkuaika kävellen 1 h. 
Pyörätuolilla 2 h.

VAATIVUUS: 
Retkeilyreittinä reitti on vaativuudeltaan help-
po, ja soveltuu kuljettavaksi pienten lasten ja 
lastenrattaiden kanssa. Pyörätuolilla liikkuvalle 
reitti on vaativa ja avustajaa tarvitaan. Kivituh-
kalla päällystetty reitti on pinnaltaan tasainen, 
mutta reitillä nousuja ja laskuja. 

LÄHTÖ- JA PÄÄTÖSPAIKKA: 
Hossalaislampien pysäköintialue. 

REITTIMERKINTÄ: 
Punainen.

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 kansallis 
 puistossa. 
Kansallispuiston säännöt:
luontoon.fi/hossa/ohjeetjasaannot

1,5 km
/suunta

Lumoavan kirkasvetinen Muikkupuro 
on yksi Hossan kauneimpia paikkoja. 
Laavu sijaitsee kahden kirkasvetisen 
järven välissä, joita yhdistää laavun 
ohi virtaava puro. Hiekkapohjaiset 
vedet houkuttelevat kahlaamaan. 
Matalassa purovedessä perheen pie-
nimmätkin voivat kastella varpaitaan. 
Korkeita mäntyjä kasvavien harjujen 
lävitse kulkeva polku soveltuu su-
lan maan aikaiseen retkeilyyn. Polku 

on esteetön ja on siksi kuljettavissa 
myös pyörätuolilla tai lastenrattai-
den kanssa. Polulla on kuitenkin run-
saasti korkeuseroja, joihin kannattaa 
olla varautunut. Muikkupuron reitillä 
näet Hossan kansallispuistolle omi-
naisia maisemia: korkealle kurottavia 
oranssikylkisiä mäntyjä, uskomatto-
man kirkasta vettä, vehreää vihreää, 
pyöreitä hiekkaharjuja sekä hopeana 
hohtavaa kelopuuta
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