
Värikallion Kaarros 
Päiväreitti Hossan kansallispuistossa

Reitti kiertää Lihapyörteeltä Ala-Ölkyn kautta Värikalliolle 
ja Mieskallionvaaran sekä Korkeakankaan kautta takaisin 
Lihapyörteelle.   
Värikallion kaarros vie menneisyyteen, van-
hojen metsien keskelle, esi-isiemme kallio-
maalauksiin saamelaisten metsästysmaille. 
Kalliomaalauksien on arvioitu olevan yli 
4000 vuotta vanhoja, kivikauden aikaisia. 
Yli kuudestakymmenestä kuviosta voidaan 
nähdä niiden kertovan kalastuksesta, met-
sästyksestä ja kivikautisesta kulttuurista ja 
maailmankatsomuksesta. Reitti on kahdek-

san kilometrin pituinen ympyräreitti, joka 
on helppokulkuinen ja sen alkupää on osa 
esteetöntä reittiä. Lihapyörteen esteetön 
reitti on 200 metrin pituinen. Se päätyy 
lähtöpaikalta samannimiselle laavulle ja 
tarjoilee kaunista joki- ja harjumaisemaa. 
Reitin varrella on laavuja, joissa voi evästellä 
ja levähtää; Lihapyörre, Ala-Ölkky ja lisäksi 
Värikallion keittokatos. 
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Keski-
vaativa3 h

KÄYTTÖAIKA: Kesäkuu-lokakuu.

KESTO: Noin 3 h.

VAATIVUUS: Keskivaativa.

LÄHTÖ- JA PÄÄTÖSPAIKKA: Lihapyörteen 
pysäköintialue. Matkaa Hossan luontokeskuk-
selta (Jatkonsalmentie 6, 89920 Suomussalmi) 
pysäköintialueelle on noin 11 km.

REITTIMERKINTÄ: 
Keltaisin maalimerkit.
Risteyksissä on opasteviitoitus. 

VARUSTEET: 
Vaihtelevaan maastoon soveltuvat vedenpitä-
vät ja tukevat kengät, kuten maastolenkkarit 
tai vaelluskengät. Säältä suojaava retkeily-
vaatetus. Päiväreppuun: juotavaa, retkieväät, 
varavaatetta, sadevarustus, roskapussi, ensia-
puvälineet, ladattu puhelin ja kartta. Tulen-
tekoon: tulitikut ja puukko. Käymälää varten 
oma wc-paperi.  

TURVALLISUUS:
• Hätätilanteessa soita 112.
• 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. 
Lue lisää: luontoon.fi/roskatonretkeily
• Tulenteko on sallittu vain rakennetuilla tulen- 
 tekopaikoilla. Metsäpalovaroituksen aikana  
 tulenteko on kielletty hormittomilla tulen- 
 tekopaikoilla. 
• Lemmikit on pidettävä kytkettyinä kansallis- 
 puistossa. 
Kansallispuiston säännöt: 
luontoon.fi/hossa/ohjeetjasaannot
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