Suomussalmi

Kalmosärkkä

suomi

Suomussalmen kunnan pohjoisosassa, lähellä Juntusrannan kylää, sijaitsee
Kalmosärkkä. Kalmosärkällä on löydetty ihmiselon merkkejä kymmenentuhannen
vuoden ajalta. Esihistoriallinen asuinpaikka on toiminut myös väliaikaisena
hautapaikkana, ja on saanut siitä nimensä. Kalmosärkkä on kesäisin mainio
päiväretkikohde koko perheelle. Talvella särkälle voi hiihtää jään yli vastapäisestä
Juntusrannan kylästä - silloin kuopat ja kaivanteet ovat piilossa lumen peitossa.

Luontoon.fi

Retkikartta.fi

Ohjeita Kalmosärkällä
liikkumiseen
KALMOSÄRKÄLLÄ ON SALLITTUA
• liikkuminen jokamiehenoikeudella.
Särkällä liikuttaessa suosittelemme
pysymään poluilla.
• marjojen ja sienten poiminen
• onkiminen ja pilkkiminen

Historian jälkiä dyynillä

Jalan tai veneellä

Kävijät ovat löytäneet tiensä Kalmosärkälle
jo lähes 10 000 vuoden ajan. Monet
jalat ovat painaneet jälkensä särkän
hienoon hiekkaan. Merkkejä muinaisista
kulkijoista ja alueen asutushistoriasta
näkyy ympäri särkkää. Muinaislöytöjä on
tehty tuhansia. Ihmisen liikkeistä kertovat
myös eri aikakausien asuin- ja tulipaikat. Särkän ympärille on kietoutunut
vuosien saatossa myös paljon tarinoita,
joista suuri osa on totta.

Kesäaikana Kalmosärkälle pääsee merkittyä polkua pitkin Nuolentien pysäköintipaikalta. Kokkosuon yli johtaa pitkospuut,
joilta monimuotoista suoluontoa voi
mukavasti katsella. Särkälle pääsee myös
veneellä tai kanootilla. Kalmosärkällä ei
ole merkittyä rantautumispaikkaa, mutta
pohjoispuolen tulentekopaikka soveltuu
rantautumiseen hyvin. Myös särkän keskiosassa on nuotiopaikka eväshetkeä varten.
Kalmosärkän maasto kuluu herkästi, joten
pysythän poluilla.

Hiekan kätköissä
Hiekkaharjanteen muokkaaminen ihmisen
eri käyttötarkoituksiin on ollut helppoa.
Särkkään on kaivettu ansakuoppia eläimille, tilapäishautoja vainajille, pohjia
asumuksille ja suojapoteroita tuliaseiden
luoteja vastaan. Hiekan kätkemiä jäänteitä on tutkittu useissa arkeologisissa
kaivauksissa 1950-luvulta lähtien. Särkkä
on aarreaitta, johon ehdottomasti kannattaa tutustua sen suojeluarvoja kunnioittaen.

Kalmosärkkä ja Kokkosuo
• Natura 2000 -aluetta
• Kalmosärkkä on valtakunnallisesti
arvokas muinaismuistokohde.
• Kokkosuo-Kylmäjärvi on arvokas
lintudirektiivin lintujen pesimis- ja
muutonaikainen levähdysalue.
• Metsähallituksen luontopalvelut
vastaa alueen retkeilyreittien ja
rakenteiden huollosta.

RAJOITETTUA
• tulenteko on sallittu vain tulentekopaikoilla
• maastopyöräilyä särkällä tulee välttää,
koska maasto kuluu herkästi
• viehekalastamiseen tarvitaan viehelupa
• Metsähallituksen mailla metsästäminen on luvanvaraista. Lupa-alue ei yllä
särkälle, mutta paikalliset asukkaat voivat
metsästää valtion mailla metsästyslain
8 §:n mukaisesti, myös särkällä.
KIELLETTYÄ
• avotulenteko metsäpalovaroituksen
aikana
• lemmikkieläinten vapaana pitäminen
muutoin kuin metsästyksen yhteydessä
• moottoriajoneuvolla ajo
• roskaaminen ja rakenteiden vahingoittaminen
• Kalmosärkkä on muinaismuistolain
(295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Tämän lain nojalla kaikenlainen
kaivaminen alueella on kiellettyä.
Mahdollisista irtolöydöistä on ilmoitettava Museovirastolle.

Metsähallitus – alueen hoitaja
• Lisätietoja: Hossan luontokeskus,
Jatkonsalmentie 6, 89920 Ruhtinansalmi,
puh. 040 751 7221, hossa@metsa.fi

Opastuspalvelut
• Ruhtinansalmen kyläyhdistys,
puh. 044 285 8925
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Natura 2000 -alue - Natura 2000 -area
Tie - Road
Polku - Trail
Polku, ei merkitty - Trail, not marked
Venereitti - Boat trail
Pysäköinti - Parking
Opastus - Information
Tulentekopaikka - OpenLuukkosenkangas
fire place
Käymälä - Dry toilet
Vesillelaskupaikka - Launching place
Kirkko - Church
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