Hossan kansallispuisto Hossa National Park
• 110 km2
• Perustettu - Established: 2017
• Sijainti - Location:
Suomussalmi, Kuusamo,
Taivalkoski

Metsähallitus, alueen hoitaja Metsähallitus, park management
• Hossan luontokeskus - Hossa Visitor Centre
Jatkonsalmentie 6, 89920 Ruhtinansalmi,
Finland
• puh . 0206 39 6041 - tel. +358 206 39 6041
• hossa@metsa.fi
• luontoon.fi/hossa - nationalparks.fi/hossa
• retkikartta.fi - excursionmap.fi
• eraluvat.fi (fishing permits)
• hossa.fi - visithossa.com
Hossan kansallispuisto Hossa National Park

Hossan kansallispuistossa on

Kansallispuisto - National Park

Hossa

sallittua
• liikkuminen jalan, hiihtäen, soutaen ja
meloen

• telttailu tulentekopaikkojen yhteydessä

(ei Huosilammen laavulla eikä Iikosken
päiväalueella)
• marjojen ja ruokasienten poimiminen
• onkiminen ja pilkkiminen luonnonvesissä
(ei koski- eikä virtapaikoissa)

ABC

Hossan upeat maisemat avautuvat kävijälle helposti: mäntykankailla kulkevat
polut houkuttelevat patikoimaan ja
pyöräilemään. Kristallinkirkkaat vedet
kutsuvat melomaan ja kalastamaan.
Kalliomaalaukset Julma-Ölkyllä ja Värikalliolla kertovat tarinoita tuhansien
vuosien takaa shamanismin maailmasta.

The beautiful sceneries of Hossa open
up easily: the trails running through the
green forests call you for a hike and the
crystal-clear waters invite you fishing and
canoeing. The mysterious rock paintings
at Julma-Ölkky and Värikallio cliffs tell
you stories from the shamanistic world
thousands of years ago.

Hossan erämaissa on kuljettu jo kauan.
Maastoon on jäänyt merkkejä savotoista,
uitoista, niittytaloudesta ja poronhoidosta.
Vanhimpia jälkiä menneestä ovat 4500
vuotta sitten tehdyt kalliomaalaukset Värikalliolla ja Julma-Ölkyllä.

The area of Hossa has been known for a
long time. There are traces of former
loggings and log rafting as well as meadow
culture and reindeer husbandry. The oldest signs of the past are the Värikallio and
Julma-Ölkky rock paintings, which date
back some 4,500 years.

Tämän päivä kulkija voi valita valmiin
päiväreitin tai yhdistää reiteistä pidemmän
kokonaisuuden. Merkittyä polkuverkostoa
on noin 90 kilometriä, osa helppoa, osa
vaativampaa. Monipuolisia reittejä ja rakenteita on tarjolla myös liikuntaesteisille.
Pyöräilijöille on tarjolla neljä helpohkoa
reittiä, mutta harjuosuudet voivat olla
todellisia haasteita. Reitteihin saa vaihtelevuutta hyödyntämällä alueen teitä.
Hossan vesireitit tarjoavat mahdollisuuden
niin muutaman tunnin retkeen kuin useamman päivän vaellukseen. Melontareitit
esitellään Hossan vesiretkeily -oppaassa.
Hossan kirkkaissa vesissä uivat suuret kalat.
Erityisesti alueen siiat ovat olleet haluttua saalista jo satojen vuosien ajan. Hossan kalastusmahdollisuuksista kerrotaan
tarkemmin Erälupien esitteessä Hossan
kalavedet, vapa-alue 5502.

Today visitors can walk on marked day
trails or combine the trails to a longer
hike. There are about 90 km of trails in
the national park, mostly easy to walk on,
but some offer more challenge. There are
also various kinds of accessible routes and
facilities for everyone.
Hossa National Park boasts four rather easy
biking trails, but climbing up the eskers
offers real challenges. By combining
different biking trails and using local roads
you can plan variation for your trips.
Hossa offers fascinating water routes for a
few hour paddling trip as well as a water

excursion of several days. More detailed
information on the canoeing routes is given
in the Hossa Canoeing Guide.
Hossa is rich in big fish. Especially the
whitefish has been a desired catch already
for hundreds of years. More information on
fishing possibilities is found on site
Eraluvat.fi.

rajoitettua
• pyöräily on sallittua vain merkityillä
maastopyöräilyreiteillä ja autoteillä

• virkistyskalastusvesillä, virtavesillä ja

koskilla kalastamiseen tarvitaan aina
kalastuslupa
• oman veneen ja kanootin käyttö ei ole
sallittua umpivesissä

kiellettyä
• roskaaminen ja rakenteiden vahingoittaminen

You can take a rest in numerous rest stops
along the trails and routes. Stay overnight for free in a lean-to shelter or open
wilderness hut, or put up a tent at the
Jatkonjärvi Tent Site. You can also reserve
a rental cabin. There is more accommodation capacity in the vicinity of the national
park: a hotel, camping grounds and rental
cabins.

• lemmikkieläinten vapaana pitäminen
• kasvien kerääminen ja selkärangattomien

The Hossa Visitor Centre provides you with
information on the national park, hiking
possibilities, services, places to stay overnight and fishing opportunities. You can
buy maps, fishing permits, rent a canoe or
a cabin and get useful hints for a hike. The
café-restaurant and the gift shop are also
worth visiting.

Hätänumero 112 – puiston
pohjoisosissa on katvealueita!

Hike without littering! Clean paper and
cardbord may be burned at campfire sites,
and bio waste may be left in the dry toilets.
Bring other waste to the recycling points.

eläinten pyydystäminen

• eläinten ja muun luonnon vahingoittaminen

• moottoriajoneuvoilla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta

• avotulen teko metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana

In the Hossa National Park, the
following are...
allowed
• walking, skiing, rowing and canoeing
• camping is allowed by the campfire

places (not by the Huosilampi lean-to
shelter or the Iikoski rest spot)
• berry and mushroom picking
• angling and ice-fishing in natural waters
(not at rapids or streams)

restricted
• biking is allowed only on the marked
biking trails and roads

• fishing at the recreational fishing waters,

Reittien varsilla on runsaasti huollettuja
taukopaikkoja. Maksutonta yösijaa etsivä
voi yöpyä laavujen ja autiotupien lisäksi
Jatkonjärven telttailualueella. Kansallispuistossa ja sen läheisyydessä on runsaasti
majoitustarjontaa: hotelli, leirintäalueita ja
lukuisia vuokramökkejä.

rapids and streams always requires a
fishing license
• using your own boat or canoe is not
allowed on the enclosed waters

forbidden
• littering or damaging structures
• pets running free
• collecting plants or invertebrates
• damaging animals and nature
• driving a motor vehicle beyond the

Retki kannattaa aloittaa Hossan luontokeskuksesta. Sieltä voi ostaa karttoja, kalastuslupia, vuokrata kanootin tai mökin sekä
saada ajankohtaisia neuvoja ja vinkkejä
retkelle. Kahvila-ravintola palvelee nälkäistä kulkijaa ja matkamuistomyymälästä saat
tuliaiset kotiin.

designated roads

• lighting an open campfire if the forest or
grass fire warning is in effect

The emergency services number is 112
- northern parts of the park have poor
mobile network coverage!

Muistathan roskattoman retkeilyn. Puhdas
pahvi ja paperi palaa tulentekopaikalla ja
maatuvan jätteen voi kompostoida kuivakäymälään. Tuo loput jätteet tullessasi
kierrätyspisteeseen.
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