
Hossan kansallispuiston järjestyssääntö 

Vahvistettu 

20.4.2020 

Lainvoimainen 

28.5.2020 

Pinta-ala (ha) 

11 092 

josta vesialuetta (ha) 

1 281 

 

 

Sijainti 

Maakunta Kunta 

Kainuun maakunta Suomussalmi 

Pohjois-Pohjanmaan maakunta Kuusamo 

Pohjois-Pohjanmaan maakunta Taivalkoski 
 

 

 

Perustamissäädökset 

Säädöksen nimi Säädöksen numero 

Laki Hossan kansallispuistosta 296/2017 
 
 

 

Alueen suojelun perusteet 

Kansallispuisto on perustettu ihmisen ja luonnon pitkäaikaisesta ja yhä jatkuvasta rinnakkaiselosta 
kertovan harju-, vaara- ja pienvesiluonnon eliöstön, geologisten ominaispiirteiden ja maiseman 
sekä siihen kuuluvien kulttuuristen kerrostumien suojelemiseksi ja hoitamiseksi sekä yleistä virkis-
tys- ja retkeilykäyttöä ja luonnonharrastusta varten. 

Yleistä 

Metsähallitus on luonnonsuojelulain (1096/1996) 20 §:n nojalla antanut seuraavan Suomussal-
men, Taivalkosken ja Kuusamon kunnissa sijaitsevan Hossan kansallispuiston järjestyssäännön. 

Hossan kansallispuisto on perustettu 17.6.2017 voimaan tulleella lailla 296/2017. 

Tähän järjestyssääntöön on otettu eri laeista johtuvia määräyksiä. Lisäksi järjestyssäännössä on 
määräyksiä, jotka Metsähallitus on kansallispuiston hallinnosta vastaavana viranomaisena maan-
haltijan ominaisuudessa oikeutettu ja velvollinen antamaan. 



Järjestyssääntö koskee kansallispuistoon kuuluvia alueita, joita ovat liitekarttaan merkityn rajauk-
sen sisällä olevat valtion omistamat maa-ja vesialueet sekä siihen myöhemmin liitetyt tai liitettävät 
alueet (karttaliite). 

Järjestyssäännön määräykset noudattavat periaatteita, jotka on esitetty ympäristöministeriön 
luonnonsuojelulain 19 §:n nojalla 16.07.2019 (VN/2623/2019) vahvistamassa Hossan kansallispuis-
ton hoito- ja käyttösuunnitelmassa. 

Luonnonsuojelusäädökset 

Luonnonsuojelulaki (1096/1996), laki Hossan kansallispuistosta (296/2017) 

Muu lainsäädäntö 

Kalastuslaki (379/2015), metsästyslaki (615/1993), maastoliikennelaki (1710/95), maastoliikenne-
asetus (10/1996), kokoontumislaki (530/1999), poronhoitolaki (848/1990), pelastuslaki 
(379/2011), järjestyslaki (612/2003), muinaismuistolaki (295/1963), laki Metsähallituksesta 
(234/2016), jätelaki (646/2011). Lisäksi järjestyssäännössä on määräyksiä, jotka Metsähallitus on 
kansallispuiston hallinnosta vastaavana viranomaisena ja maanhaltijan ominaisuudessa oikeutettu 
ja velvollinen antamaan. 

Säädöspohjaiset yleiset kiellot 

Hossan kansallispuistossa on kielletty: 

1) rakennusten, rakennelmien ja teiden rakentaminen (LsL 13 §) 
2) maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen sekä maa- tai kallioperän vahingoittaminen 

(LsL13 §) 
3) ojittaminen (LsL 13 §)  
4) sienten, puiden, pensaiden tai muiden kasvien tai niiden osien ottaminen tai vahingoittami-

nen (LsL 13 §) 
5) luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen 

tai niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerää-
minen (LsL 13 §) 

6) ryhtyminen muihinkaan toimiin, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, 
maisemaan taikka eliölajien säilymiseen (LsL 13 §) 

7) roskaaminen (jätelaki 72 §) 
8) muinaisjäännösten ja muiden arkeologisten kulttuuriperintökohteiden vahingoittaminen 

(muinaismuistolaki 1 §) 
9) koirien tai muiden kotieläinten pitäminen irrallaan lukuun ottamatta metsästyksen yhtey-

dessä käytettäviä koiria (metsästyslaki, 53 §) sekä poronhoitotöissä käytettäviä koiria (met-
sästyslaki 51 §:n 3 kohta) 

10) muun ihmisiä häiritsevän toiminnan harjoittaminen (järjestyslaki 3 §) 
11) avotulenteko metsäpalovaroituksen aikana (pelastuslaki 6 §) 

Edellä mainittujen lisäksi ovat voimassa muista säädöksistä ja viranomaismääräyksistä johtuvat 
kiellot.  



Muut kiellot ja määräykset 

Järjestyssäännöllä annettavat määräykset 

Toimintamuoto Kuvaus Säädökset 

Leiriytyminen Leiriytyminen on sallittua ainoastaan huolletuilla 
taukopaikoilla. 

LsL18 § 

Pyöräily Ajaminen sallittu pyöräilyyn osoitetuilla reiteillä. LsL18 § 

Talvipyöräily Monikäyttöreittien lisäksi talvipyöräily on sallit-
tua myös muiden reittien ulkopuolella jokamie-
henoikeudella pysyvän lumipeitteen aikaan. 

HKS 

Ratsastus Ratsastus sallittu vain sitä varten osoitetuilla rei-
teillä. 

LsL 18 § 

Koiravaljakkotoiminta Koiravaljakolla liikkuminen sallittu vain sitä var-
ten osoitetuilla reiteillä. 

LsL 18 § 

Porovaljakkotoiminta Porovaljakolla liikkuminen sallittu vain sitä varten 
osoitetuilla reiteillä. 

LsL 18 § 

Vesiliikenne Polttomoottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen 
käyttö on pääsääntöisesti kielletty kansallispuis-
ton vesissä pl. Perangan vesireitillä Pikku- ja Iso-
Kukkurissa. Sähköperämoottoreiden käyttö on 
sallittu. Kansallispuiston huoltotöissä sekä nuot-
takalastuksen yhteydessä Aittojärvellä myös polt-
tomoottoriveneen käyttö on sallittua. Oman ve-
neen tai kanootin käyttö on kielletty Umpi-Val-
keaisessa. 

LsL 18 §, HKS, vesiliikenne-
laki 15 § 1 mom 

Kalliokiipeily Kiipeily on kansallispuistossa sallittu jokamiehen-
oikeudella. Mikäli kiipeily edellyttää pysyvien 
pulttien tai vastaavien kiinnikkeiden asentamista, 
tarvitaan siihen lupa. Jokamiehenoikeudella ta-
pahtuva kiipeily ei myöskään oikeuta poistamaan 
tai vahingoittamaan kallioilta sammalta, jäkälää 
tai muuta kasvillisuutta. 

LsL13 § 

Muut luonnonsuojelusäädöksiin perustuvat määräykset 

Toimintamuoto Kuvaus Säädökset 

Marjastus ja sienestys Sallittu marjojen ja hyötysienien poimiminen. LsL 14 § 1 mom 4 k 

Kalastus Metsähallituksen vapalupa (5502 Hossa) vaadi-
taan kalastettaessa vieheellä Kirkasvetisessä, 
Pitkä-Hoilua-Kokalmuksessa, Iso-, Keski-, Ala- ja 
Umpi-Valkeaisessa sekä kansallispuiston virtave-
sissä. Vuoden 2021 alusta alkaen vieheellä tapah-
tuvaan kalastukseen tarvitaan kalastuslupa (5502 
Hossa) kansallispuiston virtavesille, sekä Umpi- ja 
Iso-Valkeaisen järviin. Muut vesialueet ovat ka-
lastettavissa yleiskalastusoikeuksin.  
 
Vapaa-ajan pyydyskalastusta seisovilla pyydyk-
sillä voi harjoittaa Metsähallituksen pyydyskalas-
tusluvalla (Suomussalmi 5001) Iso- ja Pikku-Kuk-
kurissa, Iso Syrjäjärvessä, Aittojärvessä, 

kalastuslaki 5 ja 7 §, LsL 14 § 
1 mom 5 k ja 15 § 1 mom 5 
k, laki Hossan kansallispuis-
tosta 3 § 



Toimintamuoto Kuvaus Säädökset 

Talasjärvessä, Puukkojärvessä, Syvä Suottajär-
vessä, Matala Suottajärvessä ja Saari-Hoiluassa.  
 
Nuotanveto on sallittu Aittojärvessä kalaston hoi-
tamiseksi ja pyyntitavan esittelemiseksi yleisölle 
Metsähallituksen luvalla. 

Metsästys Sallittu paikallisille asukkaille oman kotikunnan 
alueella.  Ulkopaikkakuntalaisille ei myydä pien-
riistan metsästyslupia kansallispuistoon. Kansal-
lispuistossa toimivan paliskunnan osakkailla sekä 
Suomen riistakeskuksen tähän tarkoitukseen 
erikseen nimeämillä henkilöillä on kotikunnasta 
riippumatta oikeus luonnonsuojelulain 15 §:n 1 
momentin 3 kohdassa tarkoitettuun riistaeläinla-
jien yksilöiden luvanvaraiseen poistamiseen. 
Kuusamon yhteismetsän osakaskunnalla on oi-
keus metsästää hirveä Kuusamon kunnassa sijait-
sevilla kansallispuistoon kuuluvilla alueilla. Lisäksi 
hirveä saavat metsästää jäsenet sellaisissa met-
sästysyhdistyksissä, joiden metsästysalueet ra-
jautuvat kansallispuistoon ja jotka ovat olleet re-
kisteröityneinä perustamislain tullessa voimaan 
17.6.2017. 

laki Hossan kansallispuis-
tosta 3 ja 4 §, 
metsästyslaki 8 § 

Poronhoito Poronhoito ja sen edellyttämät toimenpiteet on 
sallittu poronhoitolain mukaisesti. 
 
Metsähallituksen luvalla voidaan rakentaa poron-
hoitoon liittyviä rakennuksia tai rakennelmia. 

LsL 14 § 1 mom 6 k, ja 15 § 1 
mom 6 k 

Ilma-aluksella laskeutu-
minen 

Sallittu ilman lupaa viranomaistehtävien yhtey-
dessä. 
 
Muutoin ilma-aluksella laskeutumiseen tarvitaan 
Metsähallituksen viranomaislupa. 

Ilmailulaki 76 § 
luonnonsuojelulaki 15 § 1 
mom 8 k 

Muut määräykset 

Toimintamuoto Kuvaus Säädökset 

Tulenteko Tulenteko on sallittu vain rakennetuilla tulente-
kopaikoilla.  
Sallittua poronhoitotöissä koko alueella. 

HKS, poronhoitolaki 40 § 

Polttopuun otto Polttopuun otto on kielletty. Poronhoitoa varten 
tarvittavien polttopuiden otto on sallittu. 

Lsl 13 §, poronhoitolaki 40 § 

Maastoliikenne kesäkau-
della 

Sallittu ilman lupaa viranomaistehtävissä sekä 
poroisännän tai varaisännän kirjallisella todistuk-
sella poronhoitotöissä. Vaikeasti liikuntavammai-
nen ja hänen saattajansa eivät tarvitse lupaa 
maastoliikenteeseen. Voidaan myöntää lupia voi-
massa olevien maastoliikenneperiaatteiden ja -
ohjeiden mukaisesti perusteltuun tarpeeseen 
kansallispuiston hoitoon ja käyttöön soveltuvaan 
tarkoitukseen. 

maastoliikennelaki 4 §, 
maastoliikenneasetus 13 § 



Toimintamuoto Kuvaus Säädökset 

Maastoliikenne talvikau-
della 

Sallittu ilman lupaa viranomaistehtävissä ja po-
ronhoitotöissä. Vaikeasti liikuntavammainen ja 
hänen saattajansa eivät tarvitse lupaa maastolii-
kenteeseen. 
 
Yksittäisiä lupia voidaan myöntää perustelluista 
syistä Metsähallituksen maastoliikenneperiaat-
teiden mukaisesti. Erilaisten tapahtumien, luon-
tomatkailutoiminnan ja ammattimaisen luonto-
kuvauksen huoltoajoon voidaan myöntää lupia. 
 
Alueen moottorikelkkailu-uralla ajo on sallittua 
uraluvalla. 
 
Värikalliolle ajo moottorikelkkauralta Somerjär-
vellä osoitetaan viitoitettua reittiä pitkin. 

maastoliikennelaki 4 § 

Järjestetyt tapahtumat Voidaan myöntää suostumuksia yleisötapahtu-
mien järjestämiseen. Yksittäisissä tapahtumissa 
voidaan myöntää lupa liikkumiseen myös muilla 
kuin siihen osoitetuilla reiteillä, esim pyöräily. 

kokoontumislaki 13 § 

Muu toiminta Veneiden säilytys on sallittu seuraavien järvien 
rannalla Metsähallituksen luvalla: Aittojärvi, 
Pitkä-Hoilua, Iso-Valkeainen ja Saari-Hoilua. 

HKS 

Muu toiminta Sähköisten apuvälineiden käyttö liikkumiseen 
teillä ja esteettömillä reiteillä on sallittu kansallis-
puiston alueella. 

HKS 

 

  



Päätöksen tiedoksianto 

Tämä päätös saatetaan tiedoksi yleistiedoksiantona. Ilmoitus on julkaistu 20.4.2020 Metsähallituk-
sen verkkosivuilla osoitteessa www.metsa.fi/kuulutukset. Asiakirjan nähtäväksi asettamisesta il-
moitetaan lisäksi sanomalehdissä Kainuun Sanomat, Koillissanomat ja Ylä-Kainuu. 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta eli 
27.4.2020. Valitusaika päättyy 27.5.2020, johon saakka päätös pidetään nähtävänä edellä maini-
tussa osoitteessa Metsähallituksen internet-sivuilla, sekä Metsähallituksen pääkonttorin aulapal-
velussa (Ratatie 11 B, katutaso, Tikkurila; 01300 Vantaa; ma–pe klo 8–16). 

 

 

Vantaalla, Metsähallituksessa 20.4.2020 

Luontopalvelujohtaja Aluepäällikkö 

Timo Tanninen Arja Halinen 

 

 

 

Liitteet 

Kartta 

 

 

http://www.metsa.fi/kuulutukset


© Maanmittauslaitos 1/MML/19, © Metsähallitus 2019
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