
Sininen saavutus 
Maastopyöräilyreitti Hossan kansallispuistossa
Sininen saavutus -reitti esittelee Hossan kansallispuiston 
parhaat palat ja kiertää suurimman osan kansallispuiston 
alueesta. IMBA eli Kansainvälinen maastopyöräliitto listaa 
maailman parhaita maastopyöräreittejä, jotka ovat erityisen 
haasteellisia ja kulkevat erämaisissa sekä elämyksellisissä 
maastoissa. Sininen saavutus on ainoa skandinavialainen 
reitti, joka on saanut tämän arvokkaan nimityksen.
Tällä reitillä pääsee kokemaan Hossan 
kansallispuiston kauniit harjumaisemat, 
kirkkaat lammet ja ikimetsät. EPICS-koh-
de takaa todellisen erämaakokemuksen 
pyörän selästä. EPICS -reitit ovat intohi-
moisimpien maastopyöräilijöiden haas-
teita ja monet pyöräilijät matkustavat 
ympäri maailman päästäkseen ajamaan 
näitä reittejä. IMBA EPICS -reitit ovat vaa-
tivia niin fyysisesti kuin teknisestikin ja 

ovat sijoittuneet uniikkiin ympäristöön. 
Sininen saavutus pääsi listoille vuonna 
2017. Sininen saavutus on pitkä ja haas-
tava reitti ja vaatii hyviä maastopyöräily-
taitoja. Reitillä on useita teknisesti haas-
tavia osuuksia, nousuja ja laskuja. Reitti 
tavoittaa lähes kaikki kansallispuiston 
hienoimmat paikat, mutta reitin voi ajaa 
myös lyhennettynä versiona.

        
4,5 h50 km

KÄYTTÖAIKA: Pyöräiltävissä kesäaikaan.

KESTO: Noin 5 h pyöräilijän kunnosta 
riippuen.

VAATIVUUS: Vaativa maastopyöräilyreitti.

LÄHTÖ- JA PÄÄTÖSPAIKKA: 
Hossan luontokeskus (Jatkonsalmentie 6, 
89920 Suomussalmi).

REITTIMERKINTÄ: 
Siniset merkit. Ajosuunta: vastapäivään. 

VARUSTEET: 
Täys- tai etujoustoinen maastopyörä / fatbike. 
Säänmukainen pyöräilyyn sopiva vaatetus ja 
kypärä. Reppuun: Renkaan paikkaustarvikkeet, 
pumppu ja muut työkalut, juotavaa, retkieväät, 
varavaatetta, sadevarustus, roskapussi, ladattu 
puhelin, otsalamppu/valaisin pyörään, ensi- 
apuvälineet ja kartta sekä käymälää varten 
oma wc-paperi. Tulentekoon: tulitikut ja 
puukko.

TURVALLISUUS:
• Hätätilanteessa soita 112.
• Risteyskohdissa tulee varmistaa, että lähtee  
 oikeaan suuntaan.
• Varaa riittävästi aikaa reitin kulkemiseen. 
Lisää tietoa Retkeilyn ABC:sta:
luontoon.fi/retkeilynabc

SÄÄNNÖT JA OHJEET:
• Reitillä ei ole jäteastioita. Ruoantähteet  
 kuivakäymälään, loput roskat matkaan.
• Tulenteko on sallittu vain rakennetuilla 
 tulentekopaikoilla. Metsäpalovaroituksen  
 aikana tulenteko on  kielletty hormittomilla  
 tulentekopaikoilla. 
•  Lemmikit on pidettävä kytkettyinä kansallis- 
 puistossa. 
Kansallispuiston säännöt: 
luontoon.fi/hossa/ohjeetjasaannot

TOP 3
1. Harjumaisemat

2. Kirkkaat lammet

3. Ikimetsät
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