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Tiivistelmä

Tässä diplomityössä tarkastellaan Hossan retkeilyaluetta maiseman kannalta. 
Työn tarkoituksena on koota maisemaselvitykseksi tietoa alueen maisemas-
ta, kulttuurihistoriasta ja virkistyskäytöstä. Maisemaselvityksellä kartoitetaan 
Hossan aluetta uudesta näkökulmasta ja tuodaan esille Hossaan kesällä 2017 
perustettavaan kansallispuistoon liittyviä haasteita sekä tarjotaan niihin rat-
kaisuja.

Työ jakautuu kolmeen eri osioon. Aluksi käydään läpi Suomen suojelualue-
järjestelmää ja pohjustetaan siten Hossan retkeilyalueen nykytilannetta sekä 
tulevaisuutta. Toisessa osiossa keskitytään Hossan esittelyyn ja analysointiin. 
Analyysiosiossa Hossan retkeilyalueesta pyritään antamaan kokonaisvaltai-
nen kuva niin maiseman, luonnonsuojelun, metsätalouden, kulttuurihistorian 
kuin virkistyksenkin osalta. Kolmannessa osiossa esitellään analyysin poh-
jalta koottuja kehitysehdotuksia, joiden tavoitteena on turvata Hossan maise-
maa, virkistyskäyttöä sekä luonnonarvoja. Nykyisiin haasteisiin ja ongelmiin 
vastaamisen lisäksi pohditaan tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia ja painei-
ta luonnonsuojeluun sekä virkistykseen.

Kattava ja asiantuntevasti tehty maisemaselvitys on hyvä työkalu, jota voi-
taisiin käyttää enemmän myös esimerkiksi suojelu- ja virkistysalueiden yh-
teydessä hahmottamaan laajempia kokonaisuuksia ja tuomaan eri alojen 
näkökulmia yhteen. Hossan monipuoliset virkistysmahdollisuudet eivät ole 
päässeet oikeuksiinsa alueen syrjäisen sijainnin vuoksi. Kansallispuisto tuo 
asiaan parannusta, mutta se myös tarkoittaa, että alueen käyttö täytyy suunni-
tella entistä paremmin luontoarvojen säilymisen takaamiseksi.
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Abstract

This thesis approaches Hossa National Hiking Area from the point of view of 
landscape. The purpose of the document is to gather knowledge of landscape, 
cultural history and recreational use of the Hossa area and compile a landsca-
pe survey using the knowledge. The thesis offers a fresh point of view to the 
state of the area and presents features affecting an upcoming National Park, 
which will be established in Hossa in the summer of 2017.

The thesis is split in three parts. First, the law-based system of Finnish con-
servation areas is presented. In the second part the National Hiking Area of 
Hossa is introduced and analyzed. The aim is to give a comprehensive expla-
nation, including landscape, nature conservation, forestry, cultural history and 
recreation features of the area. In the final part, alternatives for developing the  
area are presented based on the compiled information. The solutions presented 
aim to conserve the landscape, recreation and nature. In addition to addressing 
the current challenges in the area, future changes and trends concerning rec-
reation and nature conservation are explored.

A comprehensive and professional landscape analysis and survey are good 
tools, which should be more widely used in planning nature conservation 
areas and recreational areas. It would help in conceiving large entities and 
bringing together different perspectives in a cross-disciplinary survey. The 
diverse recreational qualities of Hossa have not been getting the attention they 
deserve because of the remote location of the site. The upcoming National 
Park will improve the situation, but it also increases the erosion caused by use. 
Thus, it is important to adjust the area planning to address the possible future 
challenges.



Sisällysluettelo

Tiivistelmä 5

Abstract 7

1. Johdanto 10
Työn tavoite 10
Miksi työ tehdään 11
Hossa 11
Tie kansallispuistoksi 12
Hossan käyttöä ohjaavat suunnitelmat 14
Työssä käytettävät menetelmät 15

2. Luonnonsuojelualueet 16
Suomen suojelualuejärjestelmä 16
Retkeilyalueet 17
Kansallispuistojen historiaa 17
Mitä kansallispuisto tarkoittaa? 19
Miten kansallispuisto perustetaan? 20

3. Hossan alueen nykytilanne 21
Saavutettavuus ja etäisyydet 21

Hossa Suomessa 21
Hossan lähialue 22

Ympäröivät kohteet 24
Omistus 25
Talous 25
Osana laajempia kokonaisuuksia 26
Hossan retkeilyalue 26

Maisema 28
Maiseman pääpiirteet 28
Visuaalinen maisema 28

Geologia 31
Vesistöt 32

Järvet 32
Lammet 33
Suot 33
Valuma-alueet 33
Vedenjakajat 34

Kulttuuriperintö ja historia 35
Värikallio 37
Pyyntikulttuuri 38
Poronhoito 38
Historialliset kulkuyhteydet Hossaan 40
Kalastus 41
Maatalous 42
Tervanpoltto 42
Metsätalous 43
Kulttuuriperinnön suojelu 44
Inventoinnit 44

Hiljaisuus 45
Natura ja luonnonsuojelu 46

Eläimistö ja kasvillisuus 49
Palvelut 52

Palveluvarustus 52
Nähtävyyksinä toimivat poronhoitorakenteet 52
Reitit 55
Muut palvelut 55

Aktiviteetit ja alueen retkeilykäyttö 55
Käyttäjäkunta 55
Patikointi 56
Maastopyöräily 56
Vesiretkeily 56
Metsästys 57
Kalastus 57
Talvikäyttö 58

Metsätalous 61
Nelikenttäanalyysi 64



4. Kehittämismahdollisuuksia ja tulevaisuusvisioita 67
Uusi aluerajaus 67
Hossan vyöhykkeet 67
Hossan kehittäminen 68
Kunnostettavat ja kehitettävät kohteet 68
Täydennetty reitistö 74
Esteettömyys 74
Teemareitit 77
Kulttuuriperintöalueet 77
Perinneleirit ja kurssit 78
Toiminta kansallispuistossa, verkostoituminen ja yhteistyö 80
Aktiiviteetit 81

Uusia aktiviteetteja 81
Maastopyöräily 81
Kalliokiipeily 82

Ympäristötaide 82

5. Työn laajempi konteksti 83
Työn hyödynnettävyys 83
Liittyminen laajempaan kontekstiin 83

Matkailun trendit 83
Suojelun nykytila 83
Teknologia ja kansallispuistot 84

Muu tutkimus 84
Hossan tutkimus 84
Suomen kansallispuistot muutoksen keskellä 85

6. Yhteenveto 86

7. Lähteet 88
Verkkolähteet 88
Painetut lähteet 88
Painamattomat lähteet 89

Kuvalähteet 89

Liite 1: Matkapäiväkirjat 90
Talvivaellus 90

Menomatka 90
1. Vaelluspäivä 91
2. Vaelluspäivä 91
3. Vaelluspäivä 92
4. Vaelluspäivä 92
5. Vaelluspäivä 93

Loppukesän patikka 94
1. Vaelluspäivä 94
2. Vaelluspäivä 94
3. Vaelluspäivä 95
4. Vaelluspäivä 95
5. Vaelluspäivä 96
6. Vaelluspäivä 96



10

1. Johdanto

Työn tavoite

Tämän työn tavoitteena on kartoittaa ja koota yhteen tietoa Kainuussa, pää-
osin Suomussalmen kunnassa sijaitsevan Hossan retkeilyalueen ja sen Tai-
valkoskella sekä Kuusamossa sijaitsevien ympärysalueiden maisemasta ja 
muista ympäristöön sekä retkeilyyn liittyvistä piirteistä. Lopputuotteena on 
maisemaselvitys, jossa käydään läpi maiseman erityispiirteitä niin luonnon 
kuin kulttuurihistoriankin osalta ja esitetään vuorovaikutuksia maiseman sekä 
retkeilyn tarpeiden välillä.

Työ pyrkii tutustuttamaan lukijan Suomen kansallispuisto-, luonnonsuojelu- 
ja virkistysaluejärjestelmiin. Tavoitteena on myös tutkia ja esitellä prosessia 
Hossan kansallispuistohankkeen takana ja pohtia Hossan heikkouksia sekä 
vahvuuksia alueen kehittämistä silmällä pitäen. Kehitysehdotusten mahdol-
liset vaikutukset alueen luonnolle, maisemalle, retkeilyarvoille ja niihin liit-
tyen kävijämäärille pyritään analysoimaan. Tarkastelua laajennetaan Hossasta 
luontomatkailun ja luonnonsuojelun yleisiin trendeihin.

Kuva 1. Kapet kannakset järvien keskellä ovat osa Hossan tyypillistä maisemaa. 
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Työn tausta

Hossa on toiminut jo pitkään virkistysalueena ja jonkin aikaa myös valtion 
retkeilyalueena, mutta siitä ei ole koskaan tehty kunnollista maisemaselvi-
tystä. Nyt Hossasta on tulossa kansallispuisto, joten on sopivaa viimein antaa 
myös Hossan maisemallisille piirteille niiden ansaitsemaa huomiota. Maise-
maselvityksiä kansallispuistoista tai retkeilyalueista ei muutenkaan juuri vielä 
tehdä Suomessa. Niissä tehdään alueiden suunnittelua yleisellä tasolla, mutta 
maisemalliset näkökulmat suunnitelmaraporteissa ovat usein kevyitä, eivätkä 
kovin kattavia.

Oma henkilökohtainen motivaationi Hossan suhteen liittyy retkeilyharrastuk-
seeni. Huomatessani, että voisin tehdä diplomityön, josta olisi oikeaa hyötyä 
ja jossa voisin tehdä jotain retkeilyharrastukseeni liittyvää, olin saman tien 
innoissani.

Diplomityö on itsenäinen selvitys Hossan nykytilanteesta ja tulevaisuudesta, 
eikä edusta minkään muun tahon virallista näkemystä.

Hossa

Työn kohteena oleva Hossan retkeilyalue sijaitsee Suomen itärajan tuntumas-
sa, Kainuun maakunnassa, Suomussalmen kunnan pohjoisosassa (kuva 2). 
Se sijaitsee Hossan kylän länsipuolella, jonka mukaan retkeilyalue on myös 
nimetty. Tämän työn tarkastelualue ulotetaan varsinaisen retkeilyalueen ulko-
puolelle myös sen erämaisiin lähiympäristöihin, jotka ovat tiukasti sidoksissa 
varsinaiseen retkeilyalueeseen ja toimivat olennaisina osina virkistysalueko-
konaisuutta. Ympärysalueet sijatsevat Suomussalmen lisäksi Pohjois-Pohjan-
maan maakunnassa Taivalkosken ja Kuusamon kuntien alueella.

Hallitus on ehdottanut, että vuoden 2017 kesällä Hossaan perustetaan kansal-
lispuisto Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi. Hanke on nimetty 
hallituksen kärkihankkeeksi. Lakiesitys on tarkoitus laatia vielä tämän kevään 
(2016) aikana. Kansallispuistoon on tarkoitus liittää nykyisen Hossan retkei-
lyalueen lisäksi muun muassa sen länsipuolella sijaitseva Moilasenvaaran Na- Kuva 2. Hossa sijaitsee Suomussalmella kunnan pohjoisrajalla.
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tura 2000 -alue. Ehdotetun kansallispuiston koko olisi noin 11 000 hehtaaria.1 
Hossan kanssa juhlavuonna perustettavasta kansallispuistosta kilpaili Pork-
kalanniemi. Hossan puolesta puhuivat esimerkiksi tulevan kansallispuiston 
taloudelliset vaikutukset muuten syrjäisellä alueella ja perustamisen helppous 
– valtio omistaa jo valmiiksi kaikki tulevaan kansallispuistoon liitettäviksi 
ehdotetut alueet. Edellä mainitut syyt olivat merkittävässä osassa, kun Hossan 
kansallispuistoa esitettiin perustettavaksi.

Hossa on tunnettu monista järvistään, lammistaan ja muista vesialueistaan, 
joita pidetään myös hyvinä kalavesinä. Retkeilyalueen ehkä kirkkaimpana 
nähtävyytenä on kuitenkin Värikallion kivikautiset kalliomaalaukset, jotka on 
maalattu maisemallisesti hienoon paikkaan pystysuoraan järvenpinnasta nou-
sevaan kallioseinämään.

Hossan retkeilyalue on perustettu 1979 ja sen pinta-ala on 8 955 hehtaaria2. Se 
on Kainuun maakunnan tärkeimpiä luontomatkailukohteita ja tärkeä työllis-
täjä paikallisille matkailualan yrittäjille. Virkistys- ja nautinta-alueena Hossa 
on toiminut jo pitkään ennen retkeilyalueen perustamista. Siellä on olemas-
sa hyvät retkeilyyn sopivat rakenteet ja matkailupalveluita moniin erilaisiin 
tarpeisiin. Monet retkeilyrakenteet olivat olemassa ja kunnostettuja jo ennen 
retkeilyalueen perustamista3. Muiden retkeilyalueiden tapaan Hossa ei ole 
varsinainen luonnonsuojelualue. Niinpä esimerkiksi sen metsien taloudelli-
nen hyödyntäminen on ennen kansallispuiston perustamista sallittua, kunhan 
retkeilyn tarpeet huomioidaan.

Hossan retkeilyalue kuuluu lähes kokonaisuudessaan Natura 2000 -verkos-
toon. Siitä huolimatta retkeilyalueen maa-alasta 19% (metsämaasta 24%) on 
esitetty metsätalousvyöhykkeeksi tekeillä olleessa hoito- ja käyttösuunnitel-
massa. Aiemmin metsätalouskäyttö on ollut rankempaa ja Hossa onkin ollut 
uutisotsikoissa hakkuusuunnitelmien vuoksi4. Nyt kun Hossasta on tulossa 
kansallispuisto, tehdään uusi, kansallispuiston vaatimuksia vastaava hoito- ja 
käyttösuunnitelma.

1 Ympäristöministeriön tiedote, 2016.
2 Sillman, Samuli, Metsähallitus 2006.
3 Räihälä, Oili, Metsähallitus, 2012..
4 Esimerkiksi Yle Kainuun uutinen Hossan hakkuista, 2011.

Tie kansallispuistoksi

Hossa on suosittu retkeilykohde. Sen maisema on omaleimainen ja merkittävä 
koko Suomenkin mittakaavassa. Retkeilyalueita ei ole suojeltu lailla ja Hos-
san hakkuusuunnitelmat ovatkin herättäneet vastustusta moneen otteeseen. 
Alueelle perustettavan kansallispuiston ajatus oli kytenyt jo jonkin aikaa Suo-
mussalmen kunnan päättäjien ja joidenkin paikallisten alueen käyttäjien mie-
lissä. Kansallispuiston avulla alueelle toivotaan lisää käyttäjiä ja matkailuelin-
keinon kasvua. Lisäksi arvokas maisema tulee olemaan turvassa muutoksilta, 
joita liian voimakkaat hakkuut olisivat voineet saada aikaan.

Kansallispuiston asemaa haettiin Hossalle jo aikaisemmin, vuosina 2000 ja 
2012. Ensimmäisellä kerralla hanke kaatui epäyhtenäiseen kannattajajouk-
koon ja yleiseen vastustukseen. Tuolloin esitys oli tullut yksittäisiltä ihmisiltä 
ja muun muassa kunta asettui vastustamaan esitystä.5 Toisella kerralla esteenä 
oli liian laaja aluerajaus ja eri toimijatahojen erimielisyydet sekä epätietoi-
suus.

Tällä kerralla kansallispuiston saamiselle oli aiempaa enemmän motivaatiota 
ja mahdollisuuksia. Metsähallituksen tulostavoitteet ja metsien hakkuut olivat 
ajaneet retkeilyalueen entistäkin ahtaammalle. Lisäksi tällä kertaa retkeily-
alueen toimijat ja siitä kiinnostuneet tahot otettiin mukaan alueen suunnitte-
luun yleisötilaisuuksien avulla. Siten paikalliset aktiivit pystyivät kokoamaan 
ihmisiä kansallispuistoaloitteen taakse ja hälventämään suojeluun liittyviä 
ennakkoluuloja sekä väärinkäsityksiä. Kansallispuistoaloitetta tukemaan 
kerättiin myös adressi ja tehtiin painettuja esitelehtisiä jaettavaksi (kuva 3). 
Paikallisten aktiivinen työ eri tahojen kanssa sekä tilanteen läpikäyminen eri 
toimijoiden kesken tuotti tulosta. Uskonkin alueen eri käyttäjäryhmien yhte-
näisyyden vaikuttaneen merkittävästi Hossan valintaan Suomen juhlavuoden 
kunniaksi perustettavaksi kansallispuistoksi. Esimerkiksi viime metreille asti 
ehdolla olleen Porkkalanniemen takana ei ollut yhtä yhtenäistä käyttäjäryh-
mien keskeistä linjaa kuin Hossassa.

5 Vainio, Matti 2016.
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Kansallispuisto Hossaan 2017
Kuva 3. Hossan kansallispuistohankkeen osana tehtiin esitevihko.
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Hossan käyttöä ohjaavat suunnitelmat

Hossan alueen käyttöä ohjataan monin erilaisin suunnitelmin, jotka menevät 
osin päällekkäin ja pyrkivät noudattamaan toisiaan. Kunnat ohjaavat aluetta 
kaavoituksen keinoin. Valtakunnalliset lakeihin ja asetuksiin perustuvat seikat 
ohjaavat Hossan tapauksessa kaavoitusta merkittävästi. Hossa on nykyään ret-
keilyaluetta, mikä tarkoittaa, että kunnan maankäytön suunnittelua sen osal-
ta rajoittaa ulkoilulaki. Kunnalla ja myös Kainuun maakunnalla on alueelle 
myös muita suunnitelmia, jotka on eritelty vieressä olevissa listoissa.

Metsähallituksella on käytännössä suuri rooli Hossan alueen käytön suun-
nittelussa. Se hallinnoi aluetta ja säätelee maankäyttöä hoito- ja käyttösuun-
nitelmalla. Hoito- ja käyttösuunnitelma on kokonaisvaltainen ja laaja yleis-
piirteinen suunnitelma, joka käsittelee nimensä mukaisesti sitä, miten aluetta 
käsitellään ja miten sitä käytetään sekä hyödynnetään. Suunnitelma uusitaan 
määräajoin vastaamaan alueen sen hetkistä tilaa ja Metsähallituksen toimin-
nan tavoitetta.

Alla on lueteltu eri tahojen laatimia Hossaa koskevia suunnitelmia.

Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu
(alueen kunnat sekä maakunnat):
• Kainuun maakuntakaava 29.4.2009 (Hossan Natura-alueen 

Suomussalmen kunnan puoleiset osat)
• Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 25.8.2006 (Hossan 

Natura-alue, Kuusamo ja Taivalkoski)
• Hossan maankäytön yleissuunnitelma 2006 (Hossan Natura-

alue, Suomussalmen puoleinen osa)
• Hossan osayleiskaava 2006 (osa Hossan retkeilyalueesta)
• Hossan matkailustrategia 2001 (Natura-alueen Suomussalmen 

puoleinen osa)

Metsähallituksen suunnitelmia alueelle:
• Kainuun luonnonvarasuunnitelma 2002-2011, vuonna 2003 

(Suomussalmen puoleinen Natura)
• Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelman välitarkastus 2011-

2016, vuonna 2011 (Kuusamon ja Taivalkosken puoleinen 
Natura)

• Hossan retkeilyalueen HKS 2002-2012, 28.9.2004, Hossan 
retkeilyalue

• Idän Taiga -alueen luontomatkailusuunnitelma 2010 (Hossan 
retkeilyalue)

• Hossan luontomatkailusuunnitelma 2012 (Hossan retkeilyalue 
ja kylä)

Hossa osana laajempia kokonaisuuksia:
• Osa Itä-Kainuun luontomatkailun kehittämisaluetta
• Osa Kalevalapuistoa
• Yhteys Etelä-Kuusamon suojelukohteisiin
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Kansallispuiston perustamisen jälkeen Hossaa käsitellään samankaltaisilla 
suunnitelmilla kuin nykyäänkin. Se on yhä osa kunnan kaavoitusta, ja Met-
sähallituksen hoito- ja käyttösuunnitelmat ohjaavat alueen luonnon käyttöä. 
Eroa nykyiseen on kuitenkin suunnitelmien sisällöissä. Nykyisessä hoito- ja 
käyttösuunnitelmassa esitetyt maisemaa hoitavat pienaukkohakkuut ja poi-
mintahakkuut eivät tule kyseeseen kansallispuistossa ilman erittäin hyviä pe-
rusteita, eivätkä ainakaan sen kaltaisina, jollaisia yritettiin Hossassa toteuttaa 
esimerkiksi vuonna 20126. Silloin Variskankaan hakkuualueella aloitetut työt 
keskeytettiin voimakkaan vastustuksen vuoksi. Kansallispuistoon tehty Hoi-
to- ja käyttösuunnitelma on siis sävyltään ja todennäköisesti myös sisällöltään 
nykyisestä poikkeava.

6 Yle:n uutinen Hossan hakkuista, 2012.

Työssä käytettävät menetelmät

Tätä työtä varten on koottu tietoa useilla erilaisilla menetelmillä. Pääosin 
on tukeuduttu olemassa olevaan tietoon, jota on koostettu yhteen eri Hossaa 
käsittelevistä lähteistä. Lähteinä on käytetty erilaisia Hossaa käsitteleviä do-
kumentteja: uutisia, haastatteluita, suunnitelmia ja raportteja. Lisäksi on tu-
tustuttu luonnonsuojeluun sekä luontomatkailuun yleisellä tasolla raporttien 
ja tutkielmien avulla. Tietoa koostamalla työssä on analysoitu esimerkiksi 
maisemaa sekä sen piirteitä uudella tavalla ja nostettu esiin aiemmin piiloon 
jääneitä yksityiskohtia. Eri menetelmien ja lähteiden yhdistäminen kasvattaa 
tutkimuksen luotettavuutta ja monipuolisuutta.

Tietoa on tutkittu maiseman lisäksi muun muassa kulttuuriin, historiaan, Hos-
saa ympäröiviin alueisiin, ekologiaan, alueen nykyiseen käyttöön sekä palve-
luihin, sijaintiin ja kulkuyhteyksiin liittyvin analyysein. Työssä pelkkä maise-
mallinen näkökulma on yhdistetty myös muihin alueen toimintaa ja käyttöä 
ohjaaviin seikkoihin, kuten talouteen, kulttuuriperinnön sekä maiseman suo-
jeluun, elävään kulttuuriin ja kansallispuistojen kehittämiseen. Analyysien 
tuloksista on koottu nelikenttäanalyysi, jolla esitellään tarkastelualueen vah-
vuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Nelikenttäanalyysi toimii 
tässä työssä hyvin, sillä sen avulla eri piirteitä ja niiden vaikutussuhteita on 
helppo nähdä ja vertailla joutumatta kuitenkaan arvottamaan niitä.

Olemassa olevan tiedon keräämisen lisäksi olen tehnyt Hossaan neljä maas-
tokäyntiä, joilla olen saanut alueesta ensi käden tietoa, nähnyt maisemaa käy-
tännössä ja aistinut Hossan tunnelmaa. Tein yhden matkan hiihtäen talvella, 
toisen kevättalvella, kun vielä pääsi hiihtämään, kolmannen kesällä meloen ja 
neljännen loppukeväällä kävellen. Näin olen saanut Hossasta kattavan kuvan 
eri liikkumistavoin ja eri vuodenaikoina. Maastokäynnit ovat olleet erittäin 
tärkeitä välittämään paikasta sellaista tietoa, jota suurimittakaavaisista kar-
toista on mahdotonta tavoittaa. Pienipiirteistä harjumaastoa suppakuoppineen, 
harjumetsien avoimuutta, harjujen reunustamien kapeiden järvien tilakoke-
muksia ja talviluonnon rauhoittavaa hiljaisuutta olisi ollut vaikeaa kuvitella 
saati kuvailla ilman Hossan maastossa käyntiä. Pidin myös kahdella matkois-
tani päiväkirjaa, jonka avulla kerron kulkemisestani ja luontokokemuksestani 
tässä työssä.
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2. Luonnonsuojelualueet

Suomen suojelualuejärjestelmä

Metsähallituksen lajittelun mukaan Suomen suojelualueet jakautuvat pääosin 
kolmeen eri ryhmään niiden perustamistavan mukaan: luonnonsuojelualueet, 
erämaa-alueet ja valtion retkeilyalueet. Kolmen suurimman ryhmän lisäksi 
luontoa suojellaan muiden lakien - kuten koskiensuojelulain - avulla sekä 
EU-direktiivein. EU-direktiivit toimivat epäsuorasti. Niiden osoittamat koh-
teet ja määräykset sisällytetään Suomen omaan lainsäädäntöön. Pääosa suo-
jelluista alueista on valtion omistamaa maata. Alueita täydennetään yksityiso-
misteisilla suojelualueilla. Suuri osa suojelualueista kuuluu myös Euroopan 
Unionin Natura 2000 -verkostoon.

Luonnonsuojelualueet on perustettu luonnonsuojelulailla tai -asetuksella val-
tion maalle. Sellainen voidaan perustaa myös yksityisomisteiselle maalle pai-
kallisen ympäristökeskuksen päätöksellä. Luonnonsuojelualueet käsittävät 
esimerkiksi kansallispuistot, luonnonpuistot, soidensuojelualueet sekä vanho-
jen metsien suojelualueet.

Toinen pääryhmä, erämaa-alueet, on perustettu erämaalailla. Ne sijoittuvat 
pohjoiseen Lappiin. Erämaa-alueet eivät ole varsinaisia luonnonsuojelualuei-
ta, mutta niiden käyttöä on rajoitettu erämaaluonnon, saamelaiskulttuurin ja 
luontaiselinkeinojen suojelemiseksi. Kaikki erämaa-alueet kuuluvat Natu-
ra 2000 -verkostoon. Esimerkiksi teiden rakentaminen ja kaivostoiminta on 
erämaa-alueilla valtioneuvoston luvan varaista. Myös metsähakkuita alueilla 
rajoitetaan tai ne on kielletty kokonaan.

Kolmas suurista ryhmistä on valtion retkeilyalueet. Ne on perustettu ulkoilu-
lailla ja suunnattu selkeästi enemmän monipuoliseen virkistyskäyttöön. Ret-
keilyalueet eivät ole varsinaisia luonnonsuojelualueita, ja esimerkiksi met-
sähakkuut ovat niissä sallittuja, kunhan luonnonarvot sekä virkistys otetaan 
hakkuissa huomioon. Metsätalouden sallimisesta huolimatta retkeilyalueet 
kuuluvat Natura 2000 -verkostoon. Retkeilyalueet painottuvat ohjattuihin 
reitteihin, tupiin tai laavuihin yöpymistä varten ja eräaktiviteetteihin, kuten 
kalastukseen sekä metsästykseen. Useimpien retkeilyalueiden palvelutarjonta 
on hyvä.

Suojelualueet voidaan jakaa niiden statuksen mukaan kahteen eri kategori-
aan. Ydinosa koostuu säädöksillä perustetuista suojelualueista. Lisäksi järjes-
telmään kuuluu vielä toistaiseksi perustamattomia alueita, jotka on merkitty 
luonnonsuojeluohjelmiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä. Niitä hanki-
taan valtiolle ostamalla ja vaihtamalla maata, jotta alueille voidaan perustaa 
varsinaiset luonnonsuojelualueet.7

7 Metsähallituksen verkkosivu suojelualueista, 2015.

Luonnonsuojelulaki Ulkoilulaki Erämaalaki

Valtion
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EU-direktiivit

Lehtojensuojelualueet
Vanhojen metsien

suojelualueet
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suojelualueet

Suojelun perusteet,
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Kuva 4. Suomen suojelualuejärjestelmä.
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Retkeilyalueet

Retkeilyalueet ovat kokeilu, jolla tutkitaan, voidaanko metsätalous ja retkei-
ly- sekä virkistyskäyttö yhdistää sujuvasti. Asemaltaan ne monesti sijoittuvat 
kansallispuistojen ja kuntien virkistysmetsien välimaastoon. Ne pitävät usein 
sisällään arvokkaita luontokohteita ja niillä on valtakunnallistakin virkistys- 
ja matkailuarvoa, toisin kuin useimmilla virkistysmetsillä. Retkeilyalueet on 
perustettu virkistyskäyttöä varten ja metsänhoidollisten sekä taloudellisten 
tavoitteiden ei tulisi vaarantaa virkistyksellisiä tavoitteita. Monet ovat sitä 
mieltä, että kokeilu ei ole toiminut toivotulla tavalla, eikä yhteiskäyttö ole 
mahdollista. Esimerkiksi Metsäntutkimuslaitoksen työraportissa8 todetaan, 
että käyttäjät pitävät hakkuiden aiheuttamia maiseman muutoksia toisinaan 
häiritsevinä. Samoin koin omilla tutustumismatkoillani Hossaan.

Retkeilyalueilla ei ole luonnonsuojelulakiin perustuvaa suojelustatusta, vaan 
metsän sekä muun luonnon hoito perustuu yleensä erilaisiin hoito- ja käyt-
tösuunnitelmiin. Hakkuiden suorittaminen ja alueen taloudellinen hyödyntä-
minen on sallittua. Hoidossa pyritään siihen, että alueen virkistyskäytölle ei 
aiheudu toimenpiteistä haittaa.

Suomen ensimmäiset retkeilyalueet on perustettu vuonna 1979. Ne olivat 
Hossa sekä Kylmäluoma. Myöhemmin on perustettu muitakin ja vielä tällä 
hetkellä retkeilyalueita on Suomessa kuusi: Evo, Hossa, Iso-Syöte, Kylmä-
luoma, Oulujärvi ja Ruunaa. Viimeisimmät retkeilyalueet on perustettu vuon-
na 1994.9 Vielä toissa vuonna retkeilyalueita oli Suomessa yksi enemmän: 
Teijo. Viime vuoden alussa sinne on kuitenkin perustettu kansallispuisto.

8 Hamberg, Leena ja Löfström, Irja 2009.
9 Hamberg, Leena ja Löfström, Irja 2009.

Kansallispuistojen historiaa

Luonnon vaalimisella ja siitä huolehtimisella on Suomessa pitkät perinteet. 
Esimerkkejä löytyy jo 1600-luvulta lähtien, jolloin kaskiviljelyä pyrittiin 
rajoittamaan metsien säilymisen vuoksi. Luonnossa alettiin nähdä myös es-
teettisiä arvoja 1800-luvulla, kun suomalaisten elintaso nousi ja yhteiskunta 
muuttui teollistumisen sekä luonnon tehokäytön lisääntymisen myötä. Samal-
la 1800-luvun lopulla luonnonsuojelusta alettiin puhua myös aatteellisella ta-
solla. Ennen 1800- ja 1900-lukujen vaihdetta luonnonsuojelu nähtiin lähinnä 
talouden pitkäjänteisyyttä edistävänä tekijänä. Silloin luonnossa alettiin kui-
tenkin nähdä myös virkistysarvoja ja se koettiin kansallisperinnöksi. Samaan 
aikaan vahvistuneet nationalistiset ja kansallisromanttiset aatevirtaukset var-
masti tukivat myös luonnon sekä sen suojelun uusien ulottuvuuksien synty-
mistä.10

Usein varsinaisen luonnonsuojelukeskustelun kipinän synnyttäjänä Suomessa 
pidetään A. E. Nordenskiöldin vuonna 1880 tekemää aloitetta valtion maille 
perustettavista suojelualueista.11 Suomalaissyntyinen A. E. Nordenskiöld tun-
netaan tutkimusmatkailijana ja luonnontieteilijänä.

Luonnonsuojelu voidaan jakaa aatteellisesti kahteen eri suuntaukseen, kon-
servationismiin ja preservationismiin. Tätä jakoa käyttää muun muassa Mika 
Pekurinen tekstissään Sivistys Velvoittaa. Klassinen luonnonsuojelu Suomes-
sa. Samaa jakoa lainaa myös Minttu Perttula kirjassaan Suomen kansallis-
puistojärjestelmän kehittyminen 1960-1990-luvuilla ja U.S. National Park 
Servicen vaikutukset sen hoitokäytäntöihin. Ensimmäinen suuntauksista, 
konservationismi, tähtää luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja luon-
non hoitamiseen. Siinä korostuu ihmiskeskeisyys ja luonnon arvo ihmiselle. 
Preservationismi sen sijaan pyrkii suojaamaan luontoa ihmisen vaikutukselta. 
Preservationisti näkee luonnon itseisarvona, jonka säilyminen on tärkeää riip-
pumatta siitä, onko kukaan ihminen sitä näkemässä tai hyödyntämässä.12

10 Perttula, Minttu 2006, s. 15.
11	 Luontoon.fi,	Kansallispuistojen	historiaa,	2015.
12 Perttula, Minttu 2006, s. 17.



18

Suomessa on selvästi nähtävissä konservationististen suuntausten painottumi-
nen aina suojelun alkuvaiheesta alkaen 1900-luvulle asti. Metsien häviäminen 
on nähty nimenomaan taloudellisena pitkän aikavälin ongelmana. 1800- ja 
1900-lukujen vaihteessa preservationismi vahvistui kansallisromantiikan 
myötä, mutta konservationismi säilyi vallitsevana suuntauksena sen jälkeen-
kin vielä 1940-luvulle sotien jälkeiseen aikaan asti.13

Suomessa alkoi herätä ajatus kansallispuistojen perustamisesta, kun Ruot-
siin vuonna 1909 perustettiin Euroopan ensimmäiset kansallispuistot. Meni 
kuitenkin vielä pitkään ennen kuin Suomeen saatiin perustettua ensimmäiset 
lainvoimaiset kansallispuistot vuonna 1938. Sitä edelsi vuonna 1923 säädet-
ty luonnonsuojelulaki ja samana vuonna perustettu luonnonsuojeluvalvojan 
toimi. Vuonna 1938 perustettuja kansallispuistoja ovat Pallas-Ounastunturi, 
Pyhätunturi, Heinäsaaret ja Stora Träskö.14

Ensimmäisten kansallispuistojen jälkeen seuraavia saatiin jälleen odottaa. 
Luonnonsuojelu jäi unohduksiin, kun toinen maailmansota syttyi. Resursseja 
suunnattiin silloin sotaan ja sen jälkeen jälleenrakennukseen. Jälleenraken-
nuksen aikaan siirryttiin viljelymetsätalouteen, jolla pyrittiin maksimoimaan 
puuntuotanto. Preservationistit, jotka ideologisesti suojelevat metsää ihmisen 
vaikutukselta, muuttivat lähestymistapaansa Suomessa 1950-luvulla voidak-
seen olla aktiivisempia yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. He toivat esiin 
luonnonsuojelun positiivisia vaikutuksia ihmisten sivistykseen sekä virkistyk-
seen ja korostivat kansallispuistoja koko kansan kohteina. Tuolloin olemassa 
olevat kansallispuistot sijaitsivat vaikeiden yhteyksien päässä, eivätkä siksi 
kunnolla palvelleet koko kansaa. Lopulta seitsemän uutta kansallispuistoa 
saatiin perustettua vuonna 1956. Ne ovat Liesjärvi, Pyhä-Häkki, Petkeljärvi, 
Linnansaari, Rokua, Oulanka ja Lemmenjoki.15

Ennen 1970-luvun puolta väliä kansallispuistoja ei käytännössä hoidettu juu-
rikaan. Niiden hoitoon ei ollut kunnon osaamista, eikä resursseja. Hoidon 
puutteeseen alettiin kiinnittää huomiota viimein 1960-luvun lopussa. 1970- ja 
1980-luvuilla kansallispuistoihin ja luonnonsuojeluun alettiin kiinnittää mer-

13 Perttula, Minttu 2006, s. 17-20.
14 Perttula, Minttu 2006, s. 18-19.
15 Perttula, Minttu 2006, s. 21.

kittävästi aiempaa enemmän huomiota. Suomen ympäristönsuojelun organi-
saatio kehittyi 1970-luvulla huomattavasti ja kansallispuistokomitea julkaisi 
1976 kauaskatseisen ehdotuksensa uusien kansallispuistojen ja luonnonpuis-
tojen perustamisesta. 1980-luvulla perustettiin jälleen uusia kansallispuistoja 
ja lisäksi organisaatio laajeni entisestään. Viimein 1990-luvun alussa voidaan 
ympäristönsuojeluorganisaation nähdä laajenneen kunnolla koko valtakunnan 
käsittäväksi oman kenttäorganisaationsa omaavaksi järjestelmäksi.16

Ensimmäiset kansallispuistot perustettiin Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen 
eli nykyisen Metsäntutkimuslaitoksen hallintaan ja hoitoon. Vuonna 1956 pe-
rustetut kansallispuistot kuitenkin perustettiin Metsähallituksen alaisuuteen ja 
hoidettavaksi.17 Sittemmin järjestelmää on yksinkertaistettu ja nykyään kaik-
kia Suomen kansallispuistoja hoitaa ja hallinnoi Metsähallituksen luontopal-
velut.18

16 Perttula, Minttu 2006, s. 22-27.
17	 Luontoon.fi,	Kansallispuistojen	historiaa,	2015.
18 Metsähallituksen verkkosivu kansallispuistoista luontoaarteina, 2015.
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Mitä kansallispuisto tarkoittaa?

Kansallispuistot perustetaan luonnonsuojelulain nojalla19. Suomen laissa sää-
detään kansallispuistojen perustamisesta seuraavaa:

”Kansallispuiston perustamisesta ja tarkoituksesta säädetään 
lailla. Kansallispuisto voidaan perustaa vain valtion omistamalle 
alueelle.

Kansallispuiston pinta-alan on oltava vähintään 1 000 hehtaaria. 
Alueella on oltava merkitystä yleisenä luonnonnähtävyytenä tai 
muutoin luonnontuntemuksen lisäämisen tai yleisen luonnonhar-
rastuksen kannalta.”

Kansallispuistot ovat siis laajoja suojelualueita, joiden tarkoituksena on paitsi 
suojella arvokkaita luontokohteita ja luonnon monimuotoisuutta, myös pal-
vella ihmisiä retkeilyn, virkistyksen ja sivistyksen kannalta.

Kansallispuisto on myös kansainvälinen, arvostettu status. Suomenkin luon-
nonsuojelulain määritelmä perustuu Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton, 
IUCN:n (International Union for Conservation of Nature) luokitteluun.

Kansallispuisto on luonnon monimuotoisuuden ja arvokkaiden kohteiden 
säilymisen lisäksi tutkimusten mukaan paikallisille ihmisille taloudellisesti 
tärkeä20. Tutkimuksissa on havaittu kohteen houkuttelevuuden lisääntyvän 
huomattavasti kansallispuistostatuksen ansioista. Esimerkiksi Teijon kansal-
lispuiston kävijämäärä oli vuonna 2015 lähes 18 prosenttia edellisvuotta kor-
keampi. Kävijämäärän nousussa näkyy vuoden 2015 alussa perustetun kan-
sallispuiston tuoma noste entiselle retkeilyalueelle. Ennen vuotta 2015 Teijon 
kävijämäärät pysyivät melko tasaisina noin 70 000 vuosittaisen kävijän tie-
noilla.

19 Luonnonsuojelulaki 1096/1996.
20 Metsähallituksen luontopalvelut, Metsäntutkimuslaitos, 2009.

Paikallisille asukkaille retkeilyalueen muuttaminen kansallispuistoksi voi 
tarkoittaa lisää palveluita ja yrittäjille enemmän asiakkaita. Kansallispuiston 
kansainvälisesti tunnetun statuksen merkitys on todennäköisesti suuri etenkin 
ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa. Matkailijalle kansallispuisto on hy-
vin tunnettu laadukkaan luontokohteen tae, josta löytyy paljon tietoa helposti.
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Miten kansallispuisto perustetaan?

Hossan kansallispuistoesityksen takana on paljon taustatyötä. Yleisölle näky-
vimpänä osana on ollut hankkeen suora mainostus esittein sekä videon avulla, 
mutta sen lisäksi työtä on tehty myös muilla tavoin.

Kunta sekä aktiiviset suomussalmelaiset ovat keränneet eri Hossan tulevai-
suudesta kiinnostuneita tahoja yhteen ja esitelleet niille kansallispuiston tuo-
mia muutoksia. Tilaisuudet ovat olleet tärkeitä yhtenäisen tuen saamiseksi 
kansallispuistohankkeen taakse. Kansallispuistoaloite on saanut taakseen esi-
merkiksi metsästäjiä, alueen yrittäjiä sekä paikallisia asukkaita. Yleisötilai-
suuksissa on pystytty hälventämään ennakkoluuloja ja virheellisiä käsityksiä 
kansallispuiston aiheuttamista vaikutuksista ja saamaan eri tahot näkemään 
kansallispuiston alueelle tuomat muutokset hyötyineen. Tilaisuuksien avulla 
Hossan kansallispuistohankkeelle on saatu yleisön laaja hyväksyntä ja vähen-
netty vastustavia mielipiteitä aiempiin kansallispuistoaloitteisiin verrattuna. 
Ympäristöministeriön edustajille Hossan luontoa esiteltiin viime syksynä 
(kuva 5). Edustajat kävivät Hossassa tutustumassa luontoon ja pääsivät siten 
näkemään sekä kokemaan maisemaa erityispiirteineen alueen hyvin tuntevien 
oppaiden mukana.

Mainostuksella on pyritty tavoittamaan suurta yleisöä hankkeen tueksi. Tie-
toa hankkeesta on levitetty suullisen viestinnän lisäksi sosiaalisessa mediassa. 
Kirjoitettujen viestien lisäksi siellä on levitetty tietoa Hossan esittelyvideon 
muodossa. Hossan kansallispuistosta on uutisoitu useita kertoja myös pääme-
dioissa, kuten kansallisissa uutistoimistoissa. Suuren yleisön tavoittamiseksi 
on lisäksi tehty painettuja esitteitä, joita on jaettu Hossan tulevaisuudesta kiin-
nostuneille. Mainostuksen ja kansallispuistokampanjan huipentumana voisi 
pitää adressia, johon saatiin kerättyä yhteensä 6 005 ihmisen allekirjoitukset. 
Adressi luovutettiin maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle 
keskiviikkona 12.8.201521.

21 Yle:n uutinen Hossan adressista, 2015.

Kuva 5. Eduskunnan ympäristövaliokunta vieraili Hossassa 30.9.2015.
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3. Hossan alueen nykytilanne

Hossan retkeilyalue sijaitsee Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan rajalla aivan 
Suomen itärajan tuntumassa. Retkeilyalue palvelukeskittymineen ja Hossan 
kylän keskusta ovat Suomussalmen puolella aivan kunnan koillisnurkassa, 
kun taas alueeseen liittyvän retkeilyverkoston pohjoisosat Julma-Ölkyn ym-
päristössä jatkuvat pohjoiseen Kuusamon kunnan puolelle ja luoteisosat Tai-
valkosken puolelle.

Saavutettavuus ja etäisyydet

Hossa Suomessa

Hossan sijainti on melko syrjäinen suuremmista kaupungeista katsottuna 
(kuva 6). Helsingistä Hossaan on matkaa noin 760 kilometriä, Oulusta noin 
240 kilometriä, Kajaanista noin 200 kilometriä, Kuusamosta 75 kilometriä 
ja Suomussalmen keskustasta 100 kilometriä. Hossa ei sijaitse aivan päätie-
verkon varrella, mutta sinne on kuitenkin varsin hyvät tieyhteydet. Hossan 
saavutettavuutta lisää myös osaltaan se, että alueen sisälle voi ajaa autolla ja 
valita retkensä alun useista eri lähtöpisteistä.

Julkisella liikenteellä liikuttaessa saavutettavuus on valitettavasti merkittä-
västi huonompi. Luontokeskukselle ja Hossan kylään pääsee kouluvuoden 
aikana arkisin yhdellä bussilla päivässä Kuusamosta. Hossan alueen länsilai-
taan Perankaan sen sijaan kulkee busseja myös kouluvuoden ulkopuolella, 
mutta kuitenkin vain kaksi bussia päivässä: yksi Kajaanista ja yksi Kuusa-
mosta. Saavutettavuus on siis erittäin huono ja matkustaminen täytyy suunni-
tella tarkkaan huonojen yhteyksien vuoksi. Esimerkiksi diplomityötäni varten 
tekemälläni tutustumismatkalla jouduin kulkemaan Hossan luontokeskukselle 
Helsingistä Oulun ja Kuusamon kautta. Matkaan kului yhteensä noin 15 tuntia 
nopeimmalla mahdollisella yhteydellä. Perangasta takaisin päin tullessa sel-

Helsingistä 760 km

Oulusta 240 km

Kajaanista 200 km

Kuusamosta 75 km

Suomussalmelta
100 km
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Kuva 6. Etäisyydet Hossaan suurista kaupungeista ovat pitkiä.
© Maanmittauslaitos, 2015.
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viää hieman lyhemmässä ajassa, noin 10 tunnissa nopeimmalla mahdollisella 
yhteydellä. Pitkän matka-ajan lisäksi matkan suunnittelussa ei ole joustoa, sil-
lä seuraavaa yhteyttä voi joutua odottamaan jopa viikonlopun yli.

On epävarmaa, parantuvatko julkisen liikenteen yhteydet Hossan muuttuessa 
kansallispuistoksi ensi vuonna. Sujuvat julkiset kulkuyhteydet vaatisivat mer-
kittävästi enemmän käyttäjiä, eikä pelkästään Hossan lisääntyvä käyttö riitä 
kasvattamaan kysyntää niin paljon, että yhteydet paranisivat merkittävästi. 
Helpointa ja realistisinta olisi järjestää lisävuoroja retkeilyn sesonkikausina, 
jolloin vuorojen lisääminen voisi olla kannattava.

Hossan suurin heikkous julkisen liikenteen näkökulmasta on luontokeskuk-
sen syrjäinen sijainti sivussa valtaväyliltä. Suomussalmi-Kuusamo -tiellä on 
pysäkki Hossan kohdalla Perangan risteyksessä, mutta siitä on luontokeskuk-
selle vielä kymmeniä kilometrejä, eikä lähemmäksi pääse muuta kuin kiertä-
mällä Kuusamon kautta. Luontokeskuksen syrjäisen sijainnin takia bussien 
olisi tarkoituksella poikettava siellä, eikä pelkkä läpikulku matkalla johonkin 
muuhun päämäärään kunnolla onnistu, sillä Hossa ei ole valtaväylien varrella. 
Bussien poikkeaminen varta vasten Hossassa ei ole kovin mielekästä, sillä se 
lisää esimerkiksi Suomussalmen ja Kuusamon välistä matka-aikaa kolman-
neksella (noin 1 tunnista 30 minuutista 2 tuntiin 15 minuuttiin)22. Retkeilyn 
sesonkikausina Hossan luontokeskukselle ajettaville suoremmille lisävuoroil-
le voisi olla tarvetta.

22 Arvio perustuu Googlen karttapalvelun reittiehdotuksiin.

Hossan lähialue

Hossan lähialueilla esimerkiksi eri lähtöpisteiden välillä voi liikkua taksilla. 
Matkailupalveluiden tarjoajat ja leirintäalueiden henkilökunnat ovat palve-
lualttiita ja usein myös valmiita kuljettamaan asiakkaitaan tai heidän tavaroi-
taan tarpeen tullen.

Yleensä kansallispuistot ja retkeilyalueet jakavat ympäröivän alueen liiken-
teellisesti ja tekevät tiestöön suuren aukon. Hossa on liikenteellisesti kuiten-
kin poikkeus suureen osaan muista vastaavista alueista nähden. Retkeilyalue 
ei itsessään ole kovin suuri, ja lisäksi Hossan läpi kulkee hyväkuntoinen au-
totie, jota pitkin on helppo siirtyä alueen laidalta toisellekin (kuva 7). Hossan 
tiestö sekä alueen kapea muoto tarkoittavat, että mihin tahansa kolkkaan ret-
keilyaluetta on suhteellisen helppo pääsy ja lyhyt kävelymatka parkkipaikalta. 
Se mahdollistaa helpomman tutustumisen alueen luontoon esimerkiksi ihmi-
sille, jotka syystä tai toisesta eivät pysty kävelemään kovin pitkiä matkoja tai 
halua viettää öitä autiotuvissa ja teltoissa.

(viereinen sivu) Kuva 7. Kartta Hossan retkeilyä tukevasta tieverkostosta.
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Ympäröivät kohteet

Tässä osiossa käsitellään Hossan läheisyydessä sijaitsevia sitä vastaavia koh-
teita. Vertailu muihin lähiympäristön kohteisiin on tarpeen, että alueiden eri-
tyispiirteissä ei tule liikaa päällekkäisyyttä, eikä niiden keskinäinen kilpailu 
näivetä kohteita. Myös luonnonsuojelun kannalta on parempi keskittyä suo-
jelemaan alueita mahdollisimman monipuolisesti niin alueellisesti kuin luon-
nonpiirteisiinkin perustuen.

Aivan Hossan läheisyydessä ei ole muita samankaltaisia retkeilyyn suunnattu-
ja kohteita. Lähimmät kohteet ovat Martinselkosen luonnonsuojelualue sekä 
Kylmäluoman retkeilyalue. Martinselkonen on Hossaa kaikista lähimpänä. 
Sen yhdistää Hossaan polkuyhteys. Alue on kuitenkin paljon Hossaa pienem-
pi, eikä siellä myöskään ole suurempimittakaavaiseen retkeilyyn soveltuvaa 
infrastruktuuria tai palvelurakenteita. Kylmäluoma sijaitsee myös suhteelli-
sen lähellä Hossaa ja retkeilyalueiden välillä on kulkenut yhdysreitti, mut-
ta nykyään se katkeaa Imijärven kohdalla23. Hossan tapaan Kylmäluoma on 
suunnattu retkeilyyn ja sieltä löytyy siihen sopivaa palveluvarustusta muun 
muassa laavujen, kotien ja leirintäalueen muodossa. Kylmäluoma on jonkin 
verran Hossaa pienempi, mutta muistuttaa piirteiltään sitä merkittävästi. Suu-
remman kokonsa ja hyvin paljon runsaamman reitistönsä vuoksi Hossa on 
Kylmäluomaa monipuolisempi retkeilykohde. Hossa on myös maisemiltaan 
ja nähtävyyksiltään Kylmäluomaa huomattavasti vaihtelevampi ja kulttuuri-
perinnöltään rikkaampi.

Jonkin verran Martinselkosta ja Kylmäluomaa kauempana Hossasta sijaitsee 
pohjoisessa Kuusamossa Rukan läheltä pohjoiseen lähtevä Karhunkierros 
sekä Oulangan kansallispuisto ja lännessä Syötteen kansallispuisto. Oulangan 
kansallispuisto on yksi Suomen tunnetuimmista kansallispuistoista. Sen pal-
velutarjonta on monipuolista ja reitistö on kattava sekä monipuolinen. Siihen 
kytkeytyvä Karhunkierros on ollut jo pitkään Suomen suosituin vaellusreitti. 
Hossan puolesta puhuvat kuitenkin piirteet, joita Oulangan kansallispuistos-
ta tai Karhunkierrokselta ei löydy: monipuolinen ja vaihteleva järvimaisema, 
todella hienot vesiretkeilyreitit sekä Hossan kaksi vetonaulaa, Värikallio ja 

23	 Luontoon.fi,	Kylmäluoman	reitit,	2015.		Reitin	katkeaminen	näkyy	Retkikartta.
fi-palvelussa.
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Kuva 8. Hossaa vastaavia lähialueen virkistyskohteita.
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Julma-Ölkky. Oulangan ja Karhunkierroksen suosion kääntöpuolina ovat 
myös se, että erittäin runsas retkeily kuluttaa luontoa ja se, että suosituimpina 
retkeilyaikoina etenkään Karhunkierroksella ei ole helppoa vaipua luonnon 
rauhoittavaan tunnelmaan kanssaretkeilijöiden runsauden takia. Myös Hos-
san länsipuolella sijaitseva Syötteen kansallispuisto on Hossaa suurempi ja 
suositumpi. Se on maisemaltaan ja tunnelmaltaan kuitenkin hyvin erilainen, 
joten alueita ei kannata verrata toisiinsa liikaa. Syötteen kansallispuiston reitit 
kulkevat tuntureiden ympärillä ja järviä on vähän. Lisäksi Syötteen ympäris-
tö on hyvin rakennettu ja Iso-Syötteen laskettelurinteet hallitsevat maisemaa. 
Hossassa puolestaan reitit kiertävät järviä ja tunnelma on rauhallinen.

Hossa on sen lähialueen muihin kohteisiin verrattuna monipuolisin retkeilyn 
ja kulttuurihistorian osalta. Kauempana on toki alueita, jotka ovat matkai-
lullisesti suositumpia ja joilla on merkittäviä suojelullisia vahvuuksia, mutta 
etäisyyden kasvaessa vertailun mielekkyys pienenee. Silloin myös kohteen 
suojelullinen vastaavuus pienenee suojeluarvojen ja maiseman erilaisuuden 
vuoksi. Matkailun näkökulmasta kauempana olevat kohteet vaikuttavat toi-
siinsa vähemmän kuin lähialueen kohteet, sillä kohderyhmät eriytyvät etäi-
syyden kasvaessa. Oulanka esimerkiksi on jo suojelun ja matkailun kohderyh-
män kannalta hyvin erilainen paikka kuin Hossa.

Omistus

Hossan retkeilyalue ja Moilasenvaara ovat pääosin valtion omistuksessa. 
Aluekokonaisuuden vesialueesta osakaskuntien omistuksessa on yhteensä 
100 hehtaaria, joista 96 hehtaaria Kuusamon kunnan alueella ja 4 hehtaaria 
Suomussalmella. Maa-alueesta 6,8 hehtaaria Suomussalmen puolella on yk-
sityisessä omistuksessa, mutta silti suojeltu yksityisellä rauhoituspäätöksellä. 
Lisäksi Suomussalmen puolella on retkeilyalueella sijaitseva yksityinen 0,3 
hehtaarin kokoinen tontti.24 Laaja valtion omistus antaa alueen suunnitteluun 
ja käyttöön melko vapaat kädet.

24 Hamunen, Pentti, ym. 2015.

Talous

Retkeilyalueen itäpuolella sijaitsee pieni Hossan kylä. Siellä asuu noin 60 asu-
kasta. Hossan alueella toimii kuusi pientä matkailualan yritystä sekä aiemmin 
Metsähallituksen omistuksessa ollut Villi Pohjola. Yhteensä ne työllistävät 18 
ihmistä.25 Paikallisten yritysten lisäksi Hossan retkeilyalueella toimii muita 
matkailualan yrityksiä. Yhteensä retkeilyalueella toimivia yrityksiä on noin 
20.26 Paikallisesti retkeilyalueella on hyvin suuri vaikutus Hossan kylälle. Se 
tuo kylään uusia työllistymismahdollisuuksia ja säilyttää lähialueen palvelui-
ta. Lisäksi alueen käytön myötä on suurempi paine pitää infrastruktuuri ja 
ympäristö paremmassa kunnossa.

Suomussalmen kunnalle ja Kainuulle merkitys on kiistatta pienempi. Siitä 
huolimatta Hossan asemaa korostetaan sekä kunnan että maakunnan tasolla 
merkittävänä matkailukohteena. Kainuun maakunnassa Hossaa pidetään yh-
tenä merkittävimmistä retkeilykohteista ja kävijämäärissä mitaten se onkin 
maakunnan suurin27. Se ei tuo tuloja pelkästään Hossan kylään, vaan myös 
muualle koko maakunnan alueelle matkailijoiden käyttäessä palveluita tai 
vieraillessa matkallaan myös Kainuun tai Suomussalmen muissa kohteissa. 
Hossassa nähdään potentiaalia erityisesti ulkomaisten matkailijoiden matka-
kohteena. Tällä hetkellä Hossassa käy melko paljon ranskalaisia matkailijoi-
ta, mikä johtuu yhteistyöstä muutaman ranskalaisen matkatoimiston kanssa. 
Suomussalmella ja Hossassa onkin havahduttu siihen, että kansainvälisessä 
yhteistyössä olisi suurta potentiaalia uusien asiakaskuntien saavuttamiseksi.

25 Pöyry Environment, Suomussalmen kunta 2006.
26 Hamunen, Pentti, ym. 2015.
27 Tolonen, Aarni, ym. 2015.



26

Osana laajempia kokonaisuuksia

Retkeilyalue kuuluu myös osaksi laajempia kokonaisuuksia. Vuonna 2014 
perustettiin suomalais-venäläinen Kalevalapuisto, joka käsittää 17 sitä varten 
perustettua ja 5 jo olemassa ollutta suojelualuetta Suomen puolella. Se levit-
täytyy löyhänä kokonaisuutena Venäjän ja Suomen rajan molemmin puolin. 
Kalevalapuiston lisäksi Hossa kuuluu Itä-Kainuun luontomatkailun kehittä-
misalueeseen ja Idän taiga -alueeseen.28 Idän taiga -alue ei varsinaisesti ole 
suojeluun perustuva kokonaisuus, vaan Itä-Kainuun luontomatkailukohteiden 
yhteinen suunnitelma. Se sisältää Hossan retkeilyalueen lisäksi Moilasenvaa-
ran, Kalevalapuiston, Ystävyyden puiston sekä Ulvinsalon luonnonpuiston. 
Vuonna 2010 tehty suunnitelma on Metsähallituksen ja Idän Taiga –matkailu-
yhdistyksen yhteistyönä. Idän Taiga ry puolestaan on Kainuun ja Pohjois-Kar-
jalan matkailualan yrittäjien muodostama luontomatkailuyhdistys, joka pyrkii 
luomaan alueelle yrittäjien sekä kohteiden verkoston ja auttaa yrittäjiä muun 
muassa yhteismarkkinoinnilla sekä asiakasyhteyksien luomisella29.

Hossan retkeilyalue

Hossan retkeilyalue ja Moilasenvaara ympäröivine alueineen ovat maisemal-
taan vaihtelevia ja monipuolisia. Maasto on jääkauden voimakkaasti muovaa-
maa. Harjut ja selänteet jakavat alueen useisiin eri laaksoihin, joita täplittävät 
järvet, suppalammet, joet, purot ja suot. Monipuoliset vesistöt ovat karuja, 
puhtaita ja kirkasvetisiä. Mäntykankaat hallitsevat maisemaa. Siellä täällä 
kasvaa painanteissa myös kuusikoita. Soita alueella on hyvin vähän. Suurim-
mat suot sijoittuvat Moilasenvaaran eteläpuolelle: retkeilyalueen ulkopuolel-
la sijaitseva Joutensuo, Rytisuo sekä Ylisuo. Avovesi sen sijaan on Hossassa 
lähes aina läsnä. Polkureitistö kulkee lähes kokonaan vesistöjen rannoilla tai 
niiden välittömässä läheisyydessä. Vesireittejä on paljon ja niillä on helppo 
liikkua kevyellä veneellä tai kanootilla. Joissakin paikoissa veneen voi joutua 
siirtämään kannaksen yli, mutta matkat eivät ole koskaan kovin pitkiä.

28 Hamunen, Pentti, ym. 2015.
29 Wild Taiga –yhdistys. 2015.

Retkeilyreittejä Hossassa on tällä hetkellä noin 90 kilometrin verran. Polut 
kiertelevät järviä sekä lampia ja kulkevat jokien rannoilla. Välillä ne nouse-
vat ylös vaaroille tai harjuille, joilta aukeaa hienoja näkymiä vesistöjen yli. 
Alueelta löytyy 3 kilometrin mittainen luontopolku, joka kulkee luontokes-
kuksen läheisyydessä vesistöjen rannoilla ja harjuilla. Se esittelee alueen his-
toriaa, kulttuuria ja luontoa. Esteettömiä reittejä on 2 kilometrin verran.30

Hossassa on myös jo valmiina hyvä retkeilyä tukeva infrastruktuuri. Hossan 
luontokeskus on kuin kansallispuistojen vastaavat. Suuri puurakennus pitää 
sisällään pienen kaupan, neuvontapalvelupisteen, kahvila-ravintolan, näytte-
lyn Hossan historiasta ja luentotilan. Retkeilyalueella on autiotupia, vuokra-
tupia ja leirintäalueita yöpymistä varten. Päiväkäyttöön on lisäksi tulipaikkoja 
ja laavuja, joilla voi tarpeen tullen myös yöpyä. Retkeilyalueen itälaidalla ja 
etelässä Perangan kylässä on leirintäalueita ja mökki- sekä hotellimajoituksia, 
joista retkeilyalueelle on helppo suunnata päivisin.

Hossa tunnetaan parhaiten kirkkaiden kalavesiensä lisäksi nähtävyyksistään. 
Tunnetuimpia nähtävyyksiä ovat Värikallion kalliomaalaukset ja Julma-Ölk-
ky (kuva 9). Niiden lisäksi jääkauden muodostamat selväpiirteiset harjut sekä 
kulttuurihistorialliset esimerkiksi poronhoitoon, metsätalouteen, kalastukseen 
ja tervanpolttoon liittyvät kohteet ovat oivallisia nähtävyyksiä alueella liikku-
valle.

30 Hamunen, Pentti, ym. 2015.

(viereinen sivu) Kuva 9. Julma-Ölkyn rotkojärvi kuuluu Hossan vaikuttavimpiin 
nähtävyyksiin.
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Maisema

Maiseman pääpiirteet

Maisemaltaan Hossa on hyvin monitasoinen. Laajaa maisemaa hallitsevat 
avoimet järvenselät, jotka eivät koskaan ole Hossassa kaukana. Nykyinen ret-
keilyalue kietoutuu kapeiden ja pitkien järvien ympärille. Pääosaa maastos-
ta hallitsevat loivasti kumpuilevat suuret selänteet, jotka rajautuvat kapeisiin 
järviin. Pienemmässä mittakaavassa maisemaa täplittävät lukuisat pienet sup-
pakuopat ja -lammet. Painanteisiin on muodostunut myös pieniä soistumia, 
jotka eroavat muusta maisemasta kasvillisuutensa ansiosta.

Kapeat jyrkät harjut antavat maisemalle suuntautuneen vaikutelman yhdessä 
pitkien järvien kanssa. Retkeilyalueen länsireunan kumpuileva järvetön maas-
to ja keskellä aluetta loivasti kohoava Jatkonvaara tekevät kuitenkin poikke-
uksen suuntautuneeseen maisemaan. Retkeilyalueen länsipuolella sijaitseva 
Moilasenvaara kohoaa lännen puolelta jyrkähkönä hallitsemaan ympäröivää 
maisemaansa.

Valtaosa Hossasta on kuivan mäntykankaan peitossa aina selänteiden huipul-
ta järvien rannoille saakka. Retkeilyalueen länsiosassa ja erityisesti Moila-
senvaaralla metsä on kuusivaltaisempaa. Sieltä löytyy myös korpia ja suurin 
osa alueen pääosin maisemaltaan avoimista soista. Somerjärven eteläpuolella 
sijaitsevan Syrjä-Somerin rannalla on Pajusuo. Moilasenvaaran kaakkoispuo-
lella taas on Rytisuo ja Joutensuo, joka on Hossan alueen soista suurin.

Hossa kuuluu kokonaisuudessaan Kainuun-Koillismaan ylänköön. Suurin 
osa alueesta sijaitsee 215–250 metriä merenpinnan yläpuolella. Hossanjärven 
pinta on 214,1 metrin korkeudella, kun taas alueen korkein kohta, Mieskal-
lionvaara, 299 metrin korkeudella. Korkeuseroa Hossanjärvestä Somerjärven 
rannalla sijaitsevan Mieskallionvaaran huipulle on 85 metriä.31

31 Sillman, Samuli, Metsähallitus 2006.

Visuaalinen maisema

Maisema on kokemuksena vaihteleva. Polkuja tai vesireittejä kulkiessa vuo-
rottelevat laajat, avoimet maisematilat ja sulkeutuneet kapeikot. Pääosin nä-
kymät suuntautuneita laaksoja myöten ovat pitkiä, mutta mutkittelevissa ka-
peikoissa näkymät jäävät lyhyiksi ja tunnelma intiimiksi.

Kapeikkoihin muodostuu luontaisia solmukohtia, joissa useat maisemaele-
mentit kohtaavat ja vetävät tarkkailijan huomion puoleensa. Solmukohdat si-
jaitsevat kapeilla kannaksilla, jokisuistoissa, salmissa ja koskissa. Ne rytmit-
tävät maisemaa ja toimivat maisematiloja rajaavina portteina.

Solmukohtien lisäksi maisemasta erottuu maamerkkejä. Ne voivat olla vai-
kuttavia luonnon muovaamia maastonmuotoja, ihmisen rakennelmia, merkit-
täviä kasveja tai muita maastossa olevia kohteita, joihin huomio hakeutuu. 
Hossassa sellaisia ovat esimerkiksi pohjoisessa oleva Julma-Ölkyn jyrkässä 
seinämässä oleva komea louhikko, Värikallio sekä Värikallion kota, Moila-
senvaara, Lipposensalmen porokatiska, Luontokeskus, Papin petäjä, Lounat-
koski myllyineen, vanha poroaita, Kukkurin autiotupa ja Hevonperseenmutka 
laavuineen. Maamerkit voivat avoimessa ympäristössä auttaa suunnistamaan. 
Hossan maisema on pääosin niin sulkeutunut, että suunnistamiseen maamer-
keistä ei juuri ole hyötyä, mutta ne toimivat sen sijaan retkeilyalueella hyvinä 
nähtävyyksinä.

Avoin mäntyvaltainen kangasmaasto ja laajat järvenselät tarkoittavat, että 
maisemassa näkymät ovat pienipiirteisistä pinnanmuodoista huolimatta pitkiä 
ja laajoja. Kääntöpuolena on se, että muutokset maisemassa näkyvät helposti 
laajalle alueelle. Lisäksi kangasmaasto kuluu herkästi. Pääosin niukka alus-
kasvillisuus ei riitä peittämään esimerkiksi metsäpalojen, myrskyjen tai met-
sätalouden jälkiä, vaan ne jäävät näkyviin maisemaan pitkäksi ajaksi. Maise-
ma on siis erityisen herkkä niin luonnollisille kuin ihmisenkin aikaan saamille 
muutoksille.

(viereinen sivu) Kuva 10. Hossan maisemakokonaisuus rakentuu kapeista har-
juista ja monimuotoisista järvistä.
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Kuva 11. Somerjoen suisto on esimerkki sulamisvesien muodostamista sora- ja kivikentistä.
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Geologia

Hossan alueen kallioperä on hyvin vanhaa arkeeista peruskalliota. Hossan hoi-
to- ja käyttösuunnitelman lausuntoversion mukaan se on muodostunut noin 2 
500 – 3 100 miljoonaa vuotta sitten. Kallioperän vallitsevia kivilajeja ovat 
erilaiset gneissit sekä migmatiitit. Kallioperää monipuolistaa vihreäkivivyö-
hykkeen juonne, joka työntyy alueelle Kiannanniemen, Saarikylän ja Selkos-
kylän kautta. Peruskalliota rikkovat murroslaaksot ja siirrokset. Esimerkiksi 
Ala-Ölkky ja Julma-Ölkky ovat muodostuneet samaan pohjois-eteläsuuntai-
seen kalliomurtumalinjaan. 

Hossan alueen maaperässä näkyy erityisesti jääkauden vaikutus. Noin puolet 
retkeilyalueen maapinta-alasta kuuluu harjualueeseen. Harjujen lisäksi alueel-
la on runsaasti suppakuoppia ja -lampia sekä huuhtomavesien muodostamia 
sora- ja kivikenttiä.32

Harjujen lajittuneet maa-ainekset ovat hiekkaa ja soraa. Paikallisesti kerrostu-
mat voivat olla yli 50 metrin paksuisia. Retkeilyalueen harjujaksoista suurin 
ja korkein on Ala-Ölkyn eteläpäästä alkava jakso. Se kulkee Laukkujärven 
ohi Hakoharjun ja Huosiharjun kautta kaakkoon. Jatkonvaaran pohjoispääs-
sä se yhtyy lounaasta tulevaan harjuun ja Hossanjärven länsirannalla län-
nestä tulevaan harjuun.33 Toinen merkittävä ja pitkä harjukokonaisuus alkaa 
Iso-Kukkurin keskeltä ja kulkee siitä itään Pikku-Kukkurin sekä Lavajärven 
eteläpuolella. Se erottaa Lavajärven ja Ison Syrjäjärven Iso-Nimettömästä ko-
hoten komeana jyrkkäreunaisena harjanteena niiden välissä. Jatkuessaan siitä 
itään harjujakso alkaa madaltua ja sulautuu lopulta osaksi muuta rinnettä. Osa 
retkeilyalueen harjuista, esimerkiksi Huosiharju, on tunneliharjuja34. Niiden 
muodostuminen on alkanut jo jään alle muodostuneessa tunnelissa, jonka su-
lamisvedet ovat virratessaan kovertaneet. Moreenia retkeilyalueella on lähin-
nä vain yli 240 metrin korkeudessa sekä Moilasenvaaran alueella ja se on 
pääsääntöisesti kivistä35.

32 Hamunen, Pentti, ym. 2015.
33 Hamunen, Pentti, ym. 2015.
34 Hamunen, Pentti, ym. 2015.
35 Hamunen, Pentti, ym. 2015.

Sulamisvesistä muistuttavat myös sora- ja kivikentät, joita löytyy Somerjoes-
ta (kuva 11). Ne ovat muodostuneet veden kuljetettua irtonaista maa-aines-
ta Julma-Ölkyn ja Somerjärven kalliomurtumasta.36 Hyvin lajittuneet kentät 
ovat muodostuneet joen loppuosaan, jossa virtaus on hidastunut ja uoma laa-
jentunut.

Suppakuopat ja lammet ovat muodostuneet harjualueille hautautuneiden jää-
linssien sulettua. Hossan alueen suppien syvyydet ovat muutamasta metristä 
yli 50 metriin ja halkaisijat kymmenistä satoihin metreihin. Pohjalla on usein 
järvi, lampi tai suo.37 Retkeilyalueen pienistä järvistä suurin osa on muodos-
tunut suppiin. Syvät suppalammet ovat puhtaita, vähäravinteisia ja usein suh-
teellisen kylmävetisiä.

36 Hamunen, Pentti, ym. 2015.
37 Hamunen, Pentti, ym. 2015.
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Vesistöt

Erilaiset vesistöt kattavat noin viidenneksen Hossan retkeilyalueen ja Moila-
senvaaran pinta-alasta. Kartalta katsottuna alue näyttää lukuisten järvien, lam-
pien, pienten jokien, purojen ja soiden mosaiikilta ja sen voi aistia maastossakin 
(kuva 12). Alueella on 130 lampea ja järveä yhdysjokineen38. Retkikohteena 
Hossan vetovoima perustuukin suureksi osaksi juuri sen monipuolisiin vesis-
töihin. Siitä kertovat esimerkiksi Hossan valinta vuoden retkikohteeksi 2011 
teeman ollessa vesiretkeily39 ja kävijätutkimusten (2007 ja 2011–2012) tulok-
set, joissa tärkeimpiin aktiviteetteihin lukeutuu muun muassa kalastus.

38 Pöyry Environment, Suomussalmen kunta 2006.
39 Yle:n uutinen Hossasta vuoden retkikohteena, 2011.

Järvet

Järvet kuuluvat Hossan maiseman tärkeimpiin osiin. Valtaosa alueen järvistä 
on kirkasvetisiä ja karuja niitä ympäröivien harjujen vuoksi, mikä sopii mai-
niosti juuri vesiretkeilyyn sekä kalastamiseen. Kirkasvetisyys näkyy myös jär-
vien nimistössä: Valkeiset tai Valkeaiset tarkoittavat kirkkaita, vaalean taivaan 
heijastavia järviä. Moilasenvaaralla on jonkin verran humusjärviä. Ravinteita 
ja vesikasvillisuutta vesistöissä on vähän. Karuus näkyy kasvillisuuden lisäksi 
kalakannassa – vesissä viihtyvät esimerkiksi taimenet, siiat, ahvenet ja har-
jukset40.

40 Hamunen, Pentti, ym. 2015.

Kuva 12. Hossassa vesistöt eivät koskaan ole kovin kaukana.
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Vesistöt ovat pääosin kapeita ja pitkulaisia ketjuja, joissa pienehköt järvet 
liittyvät toisiinsa lyhyin harjujaksot tai selänteet läpäisevin kanavin. Järvien 
rannat ovat jyrkkiä. Useimmiten metsä ulottuu aivan rantaan asti. Rantakas-
villisuutta on harvassa paikassa merkittävästi.

Lammet

Järvien lisäksi Hossassa on lukuisia erikokoisia lampia. Järvien tapaan lam-
met ovat pääsääntöisesti kirkasvetisiä. Osa lammista on hyvin pieniä ja osa 
verrattain suuria. Suppalampia on runsaasti ja osa niistä on myös verrattain 
syviä. Syvin on Hossan Luontokeskuksen eteläpuolella sijaitseva Öllöri, jon-
ka syvin kohta ulottuu 37 metriin. Sen länsipuolella sijaitseva Huosilampi on 
myös 32 metrin syvyinen.41 Pienet ja syvät suppalammet tuovat maisemaan 
pienipiirteisyyttä ja muodostavat suuria järviä intiimimpiä tiloja usein jyrkki-
ne rantoineen.

Suot

Retkeilyalue ei ole erityisen tunnettu soistaan, joita alueella onkin verrattain 
vähän muuhun Kainuuseen nähden. Pääosa retkeilyalueen soista on aapasoita 
(kuva 13). Niiden lisäksi alueelta löytyy lähdesoita ja -lettoja. Moilasenvaaran 
alueella soita on nykyistä retkeilyaluetta huomattavasti enemmän. Suuri osa 
Moilasenvaaran alueesta on aapasoita, puustoisia soita, lähteitä, lähdesoita ja 
lähdevaikutteisia suotyyppejä. Hoito- ja käyttösuunnitelman lausuntoversios-
sa todetaan, että alueelta löytyy paljon pieniä lähteisiä lettoja, mutta lettojen 
kartoitus ylipäätään on vielä puutteellista.42 Soiden kirjo ja etenkin Moilasen-
vaaran suot tekevät Hossa-Moilasenvaarasta valtakunnallisesti merkittävän 
lähteiden ja lähdesoiden suojelukohteen.

41 Sillman, Samuli, Metsähallitus 2006.
42 Hamunen, Pentti, ym. 2015.

Valuma-alueet

Hydrologisesti Hossan alue on kokonaisuudessaan yhtä valuma-aluetta. Kaik-
ki vedet laskevat Hossanjärveen ja sen kautta Hossanjokea pitkin etelään pois 
alueelta aina Kiantajärven kautta Oulujärveen ja lopulta mereen. Hossan alue 
ei sijaitse aivan valuma-alueen latvaosissa, vaan valuma-alue alkaa lännessä 
Perankajärvestä, josta vesi virtaa Peranganjokea pitkin Hossaan. Luoteessa ja 
pohjoisessa valuma-alue alkaa Somerjärveltä sekä Julma-Ölkyltä ja koillises-
sa Iijärven latva-alueilta.

Pohjoisesta Julma-Ölkyltä alkava vesistö laskee varsinaiselle retkeilyalueelle 
Ala-Ölkyn eteläpäässä. Julma-Ölkky ja Ala-Ölkky ovat erittäin jyrkkäreunai-
sia jylhiä ja kapeita pitkulaisia järviä. Ala-Ölkkyyn laskee myös hyvin pitkä 
ja kapea Somerjärvi, joka alkaa retkeilyalueen ulkopuolelta. Ala-Ölkyn etelä-
päästä alkaa kaakkoon virtaava paikoin kapea ja matala Somerjoki. Sen var-
relle sijoittuu Lihapyörteenä tunnettu pyöreähkön muotoinen suvantokohta, 

Kuva 13. Retkeilyalueen soista valtaosa on aapasoita.
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jossa joki muodostaa hitaan pyörteen. Somerjoen loppupäässä uoma syvenee 
ennen matalaa suistoa Laukkujärven rannalla. Laukkujärveltä alkaa pitkulais-
ten järvien ketju, joka seurailee kaakkoon päin harjujaksoa. Järvet ovat kapei-
ta ja niiden vieressä kohoava jyrkkärinteinen harju antaa niille vielä pitkulai-
semman vaikutelman. Järvijakso laskee viimein Kenttäjärveen Huosivirran 
kohdalla.

Retkeilyalueen lounaispuolella mutkitteleva Perankajoki alkaa Perankajär-
vestä. Sen uoma vaihtelee paljon. Välillä penkat ovat jyrkkiä ja pari metriä 
korkeita, välillä taas aivan matalia. Joki laskee lopuksi Iso-Kukkuriin, jon-
ka keskeltä nykyinen retkeilyalue alkaa. Joen varrella on useita luonnonti-
laisia koskia. Iso-Kukkurilta alkaa pitkulaisten kapeiden järvien nauha, jota 
reunustaa osan matkasta harjujakso. Järvijakso levenee Lounajan kohdalla, 
jossa maisema avartuu laajemmaksi järvimaisemaksi. Lounajaan laskee myös 
pohjoisesta Jatkonvaaran länsipuolella olevat järvet: Valkeaiset, Pitkä-Hoilua 
ja Kokalmus. Niiden maisema on perinteisempää suomalaista järvimaisemaa: 
rannoilla ei ole yhtä korkeita harjujen muodostamia penkkoja kuin monilla 
Hossan muilla järvillä ja järvet eivät myöskään ole niin kapeita sekä pitku-
laisia. Lounaja kaventuu itään päin muuttuen lopuksi Isoksi Tolosenvirraksi, 
jossa sijaitsee Hossan kuuluisin koski, Lounatkoski. Iso Tolosenvirta virtaa 
aluksi rauhallisesti ja kiertää kahta sen keskelle jäävää saarta. Niiden jälkeen 
seuraa Lounatkoski, jonka kohdalla joki haarautuu ja yhtyy jälleen Jatkonjär-
ven alussa.

Koillisesta Hossan vesistöihin virtaa vettä Hypäksen kautta Iijärvestä. Hypäs 
on matala leveähkö järvi, jota ympröivä maasto on myös alavaa. Sieltä vesi 
virtaa Iikosken läpi Huosiusjärveen, jonka etelärannalla kohoaa Huosiharjun 
jyrkkä rinne. Huosiusjärven ranta on monimuotoinen ja useiden lahdenpou-
kamien sekä niemien poimuttama. Huosiusjärvi laskee Kenttäjärveen, jossa 
kaikki Hossaan virtaavat vedet lopulta yhtyvät.

Jatkonjärvi, Kenttäjärvi ja Hossanjärvi sulautuvat yhdeksi pitkulaiseksi vesi-
alueeksi, jota avoimet järvenselät ja kapeikot jaksottavat. Kenttäjärvi ja Hos-
sanjärvi rajautuvat pohjoisessa jyrkkärinteiseen Huosiharjuun, mutta muuten 
järvien rannat eivät ole erityisen jyrkkiä. Hossanjärvestä vesistö jatkuu ete-
lään selvästi aiempia jokia leveämpää ja vuolaampaa Hossanjokea pitkin pois 
retkeilyalueelta.

Vedenjakajat

Vaarat ja harjut toimivat alueella vedenjakajina. Vaarat, kuten alueen keskellä 
sijaitseva Jatkonvaara, antavat vesistöille perusmuodot ja ohjaavat valuntaa 
sekä veden virtausta. Harjut eivät muodosta vaarojen tapaan laajoja valu-
ma-alueita, vaan enemmänkin rajaavat avovesiä sekä vaikuttavat siihen, mi-
ten joet ja purot yhdistävät harjun eri puolilla olevat järvet toisiinsa (kuva 14).

(viereinen sivu) Kuva 14. Kapeilta harjuilta aukeavat hienot näkymät molemmin 
puolin harjua. Ne maiseman niin visuaalisesti kuin hydrologisestikin.
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Kulttuuriperintö ja historia

Hossa poikkeaa monista Suomen kansallispuistoista ja retkeilyalueista rik-
kaan kulttuuriperintönsä osalta. Siellä on Suomessa ainutlaatuinen yhdistelmä 
arkeologisia kohteita, eräkulttuuria, saamelaista kulttuuriperintöä, historialli-
sia rakennuksia sekä reittejä ja perinnemaisemia43. Hossan suosituin käynti-
kohde, Värikallio, on alueen tunnetuin kulttuurinähtävyys, mutta retkeilyalue 
kätkee sisäänsä sen lisäksi muitakin kulttuuriperintökohteita 8 000 vuoden 
ajalta. Kulttuuriperintöön lukeutuu autio- ja vuokratupakäytössä nykyisin ole-
via vanhoja rakennuksia, merkkejä tervanpoltosta ja pyyntikulttuurista, ve-
denalaisia kohteita, poronhoitoon liittyviä rakenteita sekä muinaisjäännöksiä.

Löydösten perusteella Hossassa on ollut asutusta jo 8 000 vuotta sitten. Van-
himmat löydökset on tehty Hossanjärven pohjoisrannalta Mykräniemeltä, 
jossa on tehty Hossan ainoat arkeologiset kaivaukset (Oulun yliopiston toi-
mesta vuonna 2007). Pidetään kuitenkin todennäköisenä, että myös muilta 
Hossan muinaisilta asuinpaikoilta löytyisi merkkejä yhtä vanhasta asutukses-
ta.44 Muinaisjäännösrekisterissä on hoito- ja käyttösuunnitelman lausuntover-
sion mukaan 35 asuinpaikkaa eri historiallisilta aikakausilta, 1 hautapaikka, 
50 valmistus- tai työpaikkaa, 1 taideteos tai muistomerkki (Värikallio), 32 
vedenalaista kohdetta ja yksi määrittelemätön kohde. Arkeologisten kohtei-
den lisäksi alueelta löytyy myös muita muinaisjäännösrekisteriin merkittyjä 
kohteita. Niitä ovat esimerkiksi asuinpaikat ja puolustusvarusteet.45 Löydöt 
osoittavat Hossan vesiväylien tärkeän aseman jo tuhansien vuosien ajan.

43	 Perustuen	Luontoon.fi-palvelun	hakukriteereihin.
44 Räihälä, Oili, Metsähallitus, 2012.
45 Hamunen, Pentti, ym. 2015.

Värikallio

Hossan suosituin kulttuurikohde, Värikallio, on kivikauden loppupuolella syn-
tynyt kulttipaikka. Kalliomaalaukset sijaitsevat Somerjärven itäpäässä jyrkän 
lounaaseen suuntautuneen kallioseinän alaosassa lähellä vesirajaa. Kulttuuri-
perintöinventoinnin mukaan Värikallio on pohjoisin tällä hetkellä Suomesta 
tunnetuista kalliomaalauskentistä. Sen todetaan olevan noin 4 000 – 5 000 
vuotta vanha. Inventoinnissa tuodaan esille myös Ylä-Ölkyn pohjoispäässä 
sijaitsevan Pirunkirkon läheltä löydetyt pienet ja epäselvät maalaukset, jotka 
tyylillisesti liittyvät Värikallion kuvamaailmaan ja niiden oletetaankin olevan 
samalta ajalta Värikallion maalausten kanssa. Pirunkirkon läheltä löydetyt 
maalaukset sijaitsevat noin neljän kilometrin päässä Värikalliosta. Kalliomaa-
lauskentästä löytyviä kuvioita esitellään Hossan Värikallio-esitteessä. Siinä 
todetaan, että kalliosta on tunnistettu yli 60 erilaista kuviota, jotka on maalattu 
punamullan ja veren seoksella kallioon (kuva 15). Kuvien kerrotaan liittyvän 
todennäköisesti shamanismiin ja metsästykseen ja kertovan aikalaistensa elä-
mästä sekä maailmankatsomuksesta. Esitteessä nimettyjä kuvioita ovat esi-
merkiksi erilaiset shamaanit, miehet sekä naiset, joutsen, ihmisiä muistuttavat 
eläinhahmot, hirvet ja saukot.

(viereinen sivu) Kuva 15. Tunnetuimman nähtävyyden, Värikallion, pinnasta on 
tunnistettu yli 60 erilaista punamullan ja veren sekoituksella maalattua kuviota.
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Pyyntikulttuuri

Pyyntikulttuuri oli pitkään tärkeässä osassa Hossan alueella. Siitä merkkeinä 
ovat maastossa vielä erottuvat pyyntikuopat, joilla on metsästetty hirveä sekä 
metsäpeuraa (kuva 16). Pyyntikuoppia on useita eri puolilla Hossan aluetta. 
Ne on pääasiassa kaivettu ketjuiksi kapeisiin paikkoihin, joihin saaliseläimet 
on voitu ajaa helposti. Pyyntikulttuuria tuodaan nykyään esille nähtävyytenä 
(kuva 17).

Poronhoito

Hossa on yksi Suomen eteläisimmistä poronhoitoalueista. Siellä toimii Hos-
sa-Irnin paliskunta ja Hossan alueella on useita edelleen käytössä olevia po-
ronhoitoon liittyviä rakenteita. Niitä ovat esimerkiksi poroille suojaa antavat 
porotallit, erotusaitaus ja porokatiska (kuvat 19 ja 20).46 Poronhoidolla on 
Hossassa pitkät perinteet. Kunnossa olevien rakenteiden lisäksi maastossa 
on paljon jäänteitä erilaisista rakenteista, kuten poroaidoista ja -katiskoista. 
Kulttuuriperintöinventoinnin (2012) mukaan Honkavaaran kankaalla sijaitse-
vat poroerotusaitauksen jäänteet ovat Hossan alueen kulttuurihistoriallisesti 
merkittävin poronhoitoon liittyvä kohde. Aitaus on rakennettu 1800-luvun 
loppupuolella ja sitä on käytetty vielä 1960-luvulla. Sen kulttuurihistorialli-
seen merkitykseen on kiinnitetty huomiota jo 1977 laaditussa hoito- ja käyt-
tösuunnitelmassa. Myös opastettu retkeilyreitti on linjattu kulkemaan suoraan 
aitauksen jäänteiden itäpuolitse. Valitettavasti aitauksen jäänteet ovat huonos-
sa kunnossa ja ne sekä niiden ympäristö kaipaisivat huoltoa, jotta kohde säi-
lyttäisi arvonsa ja ilmeensä.

Poronhoito on kiinteä osa Hossaa. Poroja näkyy alueella paljon, sillä ne käyt-
tävät osin samoja reittejä kuin retkeilijätkin (kuva 18). Nykyään poronhoi-
dossa käytetyt rakenteet toimivat lähinnä kulttuurinähtävyyksinä. Matkailuun 
poronhoito tuo lisää nähtävää ja kulttuuritaustaa sekä eläinten että poronhoi-
torakenteiden muodossa, ja soveltuu siksi alueelle hyvin.

46 Hamunen, Pentti, ym. 2015.

(yllä) Kuva 16. Pyyntikuoppa maastossa.
(alla) Kuva 17. Maastossa oleva esite pyyntikuopista.
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(vasemmalla) Kuva 18. Porot eivät ole Hossassa harvinainen näky.
(yllä) Kuva 19. Porokatiskalla poroja kootaan ennen varsinaista erotusta.
(alla) Kuva 20. Porotalli toimii porojen suojana.
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Historialliset kulkuyhteydet Hossaan

Hossaan kuljettiin veneellä vesistöjä pitkin ennen teiden rakentamista. Ret-
keilyalueella on siitä muistona Papin petäjä, joka seisoo edelleen kelottunee-
na Hossanjärven Nurmiselän pohjoisrannalla (kuva 21). Kertomusten mukaan 
sen juurella on odotettu veneellä saapuvaa pappia ja kastettu lapsia. Petäjän 
rungossa on kaiverruksina lukuja: 1750, 1842 ja 1914. Niiden arvellaan olevan 
vuosilukuja. Se kertoisi rannan pitkästä käyttöhistoriasta ja merkityksestä. Ve-
sitse liikkumisesta on Hossassa muutenkin paljon jälkiä: harjujen ja kannas-
ten yli kulkee monia vetotaipaleita ja uomia, jotka ovat helpottaneet veneiden 
siirtämistä järvestä toiseen. Aittojärven ja Saarijärven välisellä kannaksella on 
näkyvissä vetotaival, joka on löydetty vuoden 2012 inventoinnissa.47

Ensimmäinen tieyhteys Hossaan valmistui vuonna 1923 ja kulki Juntusran-
nasta Hossan kylään. Se auttoi kulkemisessa, mutta puutavara uitettiin yhä 
vesistöjä pitkin. Vuonna 1958 saatiin valmiiksi Hossa-Peranka-tie, joka hel-
potti kulkemista paljon ja mahdollisti myös puun kuljettamisen autoilla tietä 
pitkin uittamisen sijaan.48

47 Räihälä, Oili, Metsähallitus, 2012.
48 Räihälä, Oili, Metsähallitus, 2012.

Kuva 21. Papin petäjän rungossa on kaiverruksia, joiden uskotaan olevan vuosi-
lukuja. Vanhin kaiverrus on oletuksen mukaan vuodelta 1750.
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Kalastus

Kalastus on ollut suosittua Hossassa jo pitkään ja alue onkin ollut tärkeä nau-
tinta-alue sitä ympäröiville asukkaille. Viitteitä kalastuksen suosiosta löytyy 
niin kirjallisista lähteistä kuin myös muinaismuistokohteiden muodossa. Esi-
merkiksi vuodelle 1754 päivätyn kiannanniemeläisen valtiopäivämies Simo 
Moilasen perunkirjassa kerrotaan hänen omistaneen paljon kalastukseen käy-
tettäviä välineitä49. Vilkkaasta kalastuksesta kertovat myös vedenalaisen kult-
tuuriperinnön inventoinneissa löydetyt ruuhen jäänteet sekä kalapadot, joiden 
jäänteitä Hossasta löytyy useita. Vuoden 2012 kulttuuriperintöinventoinnin 
mukaan kalapatojen vanhimmat osat ovat Keski-Valkeisella vuosilta 1800-
1801. Uusimmat osat ovat raportin mukaan noin vuodelta 1924, eli pyydyksiä 
on käytetty pitkään ja korjailtu aina tarpeen mukaan useaan otteeseen. Ka-
lapatojen huolto ja rakentaminen on loppunut Hossassa kokonaisuudessaan 
noin 1920-luvun alussa. Inventoinnin selostuksessa kiinnitetään huomiota 
Rurik Calamniuksen kirjoitukseen vuodelta 1912. Kirjoituksessaan Calam-
nius esittää ryöstökalastusta syylliseksi 1800-luvun lopussa tapahtuneeseen 
kalakantojen romahtamiseen. Vedenalaisen kulttuuriperinnön lisäksi viitteitä 
vesitse liikkumisesta ja kalastamisesta löytyy myös maalta esimerkiksi van-
hojen veneen jäänteiden ja venevajan muodossa (kuva 22).

49 Räihälä, Oili, Metsähallitus, 2012.

Kuva 22. Vanhan veneen jäänteet Keski-Valkeaisen rannalla kertovat retkeily-
alueen veneily- ja kalastusperinteestä.
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Maatalous

Lähialueen asukkaat ovat hyödyntäneet Hossaa jonkin verran maataloudes-
sa, mutta eivät viljelykäytössä. Sen sijaan kulttuuriperintöinventoinnin mu-
kaan muun Suomussalmen tapaan Hossan alueen niityiltä on kerätty karjalle 
rehua. Siitä muistuttavat eri puolilla Hossaa olevat niittylatojen jäänteet ja 
kolme kunnossa olevaa niittylatoa. Moilasenvaaran eteläpuolella oleva Ait-
tojoen varsi on kulttuurikohteiden perusteella ollut poikkeuksellisen tuottoisa 
paikka. Siellä on sijainnut usean kilometrin pituinen nauha latoja, laavuja ja 
niittysaunoja50. Puukkojärvellä on 1980-luvulla kunnostettu Talassalmen niit-
tylato, jota on käytetty vielä toisen maailmansodan jälkeen säilömään muun 
muassa karjan rehuksi kerättyä järvikortetta ja joka vielä nykyäänkin on kun-
nossa. Rytipuron varressa kunnostettuja niittylatoja on jäljellä kaksi.51

Niittyjen käytön lisäksi Hossan alueella on ollut ainakin kolme myllyä vuoden 
1977 hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan: Tuirankosken mylly, Hossalais-
ten mylly ja Takkilan mylly. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa kerrottiin kahden 
sijainneen Lounatkoskessa ja yhden ilmeisesti Lavajärven ja Pikku-Kukku-
rin välisessä Tuirankoskessa. Lounatkoskessa sijaitseva Takkilan mylly oli 
alun perin rakennettu Joukovirtaan, mutta se siirrettiin nykyiseen paikkaansa 
Lounatkosken eteläpäähän 1920-luvulla virran vietyä sen mennessään alkupe-
räisestä paikastaan52. Hossan kulttuuriperintökohteet -esitteen mukaan se on 
ollut käytössä vielä 1960-luvun alussa ja sen sanottiin vuoden 1977 hoito- ja 
käyttösuunnitelmassa olevan korjauskelpoinen.

Nykyään myllyistä ainoastaan yksi on jäljellä. Se sijaitsee Lounatkoskessa 
paikassa, jossa ennen oli Hossalaisten mylly. Nykyinen kulttuuriperintönäh-
tävyys ei kuitenkaan ole Hossalaisten mylly, vaan sen paikalle Tuirankoskelta 
siirretty. Vuoden 1977 hoito- ja käyttösuunnitelmassa Hossalaisten myllyn ol-
tiin arveltu olevan jo liian huonokuntoinen korjattavaksi ja sen kohtalosta ei 
sittemmin olekaan varmaa tietoa53.

50 Räihälä, Oili, Metsähallitus, 2012.
51 Räihälä, Oili, ym.
52 Räihälä, Oili, ym.
53 Räihälä, Oili, Metsähallitus, 2012.

Tervanpoltto

Tervanpoltto toimi Suomussalmella pääelinkeinona melkein koko 1800-luvun 
ajan. Se loppui kuitenkin isonjaon jälkeen nopeasti 1870-luvulla, kun kruu-
nu otti maat haltuunsa, eikä niitä lain mukaan enää saanut tuhota. Pahojen 
katovuosien takia vielä 1800-luvun lopulla annettiin kuitenkin poikkeuslu-
pia tervanpolttoon. Runsaasta tervanpoltosta kertovat Hossan retkeilyalueelta 
löydetyt lähes 20 tervahautaa, jotka kuitenkin ovat vain osa kaikista alueen 
haudoista.54 Maastoonkin kyltillä merkityn poikkeuksellisen hyvin säilyneen 
tervahaudan ja hautasaunan jäänteet löytyvät Lounatkapean kohdalta Louna-
jan pohjoisrannalta (kuva 23). Siinä tervahaudassa rännin puinen tukiraken-
nelma on osin säilynyt ja hauta erottuu muutenkin maastosta hyvin. Toisen 
hyvin säilyneen tervahaudan jäänteet löytyvät läheltä Kukkurin autiotupaa 
Pikku-Kukkurin rannalta. Myös siellä suoraan veteen johtava maahan kaivet-
tu ränni erottuu maastosta todella hyvin kuten myös haudan muoto.

54 Räihälä, Oili, Metsähallitus, 2012.

Kuva 23. Tervahautoja löytyy Hossasta useita, mutta harvaa niistä on erikseen 
osoitettu maastossa.
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Metsätalous

Tervanpolton vähentyessä metsätalouden merkitys alkoi pikkuhiljaa kasvaa 
Kainuussa ja myös Hossan alueella. Hossassa ei ollut 1900-luvun alussa vie-
lä kovin kehittynyttä infrastruktuuria, joten aluksi puuta uitettiin, kun muu-
takaan keinoa sen kuljettamiseksi ei ollut. Ensimmäinen tie Hossaan saatiin 
1920-luvulla, mutta puuta uitettiin vielä siitä huolimatta jonkin aikaa. Suo-
mussalmella puukauppa vilkastui 1930-luvulla, mikä näkyi myös Hossassa.55 
Puun uitosta muistuttavat vieläkin paikallaan olevat uittotammet Lounatjoella 
Lounatkosken yläpuolella (kuva 24).

Maailmanlaajuisen noususuhdanteen myötä puukauppa vilkastui jälleen 
1950-luvulla. Hossan alueella se näkyi muun muassa hakkuina sekä uitto-
rakenteiden rakentamisena. Keskeiset hakkuualueet sijaitsivat 1950-luvulla 
retkeilyalueen ulkopuolella Lounajan ja Tolosenvirran eteläpuolella. 1960-lu-
vulla metsähakkuita tehtiin nykyisen retkeilyalueen keskellä Jatkonvaaralla. 
Metsätaloutta ja tukinuittoa varten rakennettiin 1950-luvulla esimerkiksi Lou-
natkoskessa vieläkin olevat uittopadot.56 Ne ovat hirsirakenteisia massiivisia 
patoarkkuja, jotka on täytetty kivillä ja vahvistettu rautatapein sekä -levyin. 
Niiden käyttö jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä kulttuuriperintöinventoinnin 
raportin mukaan puuta ruvettiin kuljettamaan maitse tietä pitkin 1960-luvun 
alussa.

Metsätaloudessa näkyy 1950-luvulla ajatusmaailman muutos. Silloisissa hak-
kuusuunnitelmissa rantametsiköt alettiin jättää hakkuiden ulkopuolelle. Hoi-
toalueen historiikissa vuodelta 1983 kirjoitetaan piiritarkastaja Matti Anttisen 
ja aluemetsänhoitaja E. V. Poikin matkanneen 1950-luvun alussa veneellä Pe-
rangalta Hossaan ja ihastelleet maisemia. Silloin he päättivät, ettei hakkuita 
enää tulevaisuudessa uloteta rantametsiin saakka.57

Maastoon metsätaloudesta on jäänyt kämppien raunioita ja muita siihen liitty-
neitä rakennuksia. Osa rakennuksista on myös myöhemmin muutettu retkei-
lykäyttöön. Jatkonvaaralla Jatkonjärven rannalla sijaitsevat Kämppäkartanot 

55 Räihälä, Oili, Metsähallitus, 2012.
56 Räihälä, Oili, Metsähallitus, 2012.
57 Räihälä, Oili, Metsähallitus, 2012.

– Jatkonsalmi ja Tolosenvirta – ovat vanhoja kämppiä. Nykyään ne toimivat 
varaustupina ja ovat myös kaavalla suojeltuja rakennusperintökohteita. Puuk-
kojärven autiotupa taas on toiminut ennen kämpän saunarakennuksena. Ison 
Kukkurin länsirannalla on suuren kämpän rauniot, mutta ne eivät ole nykyään 
missään käytössä.58 Kukkurin autiotupa ja Lounatkosken vuokrakämppä ovat 
entisiä uittokämppiä.59

58 Räihälä, Oili, Metsähallitus, 2012.
59 Vainio, Matti 2016.

Kuva 24. Lounatkosken uittotammilla on ohjattu tukkeja uiton aikana.
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Kulttuuriperinnön suojelu

Hossan alueelta on suojeltu useita kulttuuriperintökohteita kaavamerkinnöillä 
ja lisäksi Hossassa on arvokkaita perinnemaisemia. Kulttuurihistoriallisesti 
arvokkain Hossan alueen rakennuksista on vuonna 1950 rakennettu Lounat-
kosken uittokämppä (kuva 25). Se on suojeltu kaavamääräyksellä ja on myös 
Museoviraston valtakunnallisesti arvokkaiden rakennusten listalla. Vuoden 
2006 yleiskaavassa suojeltuja rakennuksia Hossan alueella ovat:

• Lounatkosken uittokämppä
• Fortumin entinen vierasmaja, Hossaari (2 rakennusta)
• Jatkonsalmen kämpän rakennukset (2 rakennusta)
• Tolosenvirran kämppä (kämppä ja sauna)
• Tolosenjoen uittorakenteet ja rakennukset (2 neulavarastoa)
• Iso-Kukkurin uittokämppä ja savotan talli
• Lounajan ja Kokalmuksen porotallit, niittylato, verkkovaja ja poroaita
• Laukkuniemen kalasauna

Hossan perinnemaisemat on myös lisätty Museoviraston rekisteriin. Valtakun-
nallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi on kirjattu 9 600 hehtaarin kokoinen 
alue, Hossan eräkulttuurimaisemat. Se kattaa melkein koko Hossan nykyisen 
retkeilyalueen, jonka pinta-ala on 9 947 hehtaaria. Toinen perinnemaisema on 
Puukkojärven suoniityt. Kahteen osaan jakautunut yhteensä 0,6 hehtaaria kä-
sittävä alue on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi.60

60 Hamunen, Pentti, ym. 2015. s. 25.

Inventoinnit

Hossan kulttuuriperintöä on selvitetty inventoinnein jo 1960-luvulta alkaen, 
mutta kohteita (esimerkiksi Värikallio) on ollut tiedossa jo sitä aiemminkin. 
Viime vuosina inventointeja on tehty monia. Siitä huolimatta esimerkiksi 
arkeologisia kaivauksia on tehty ainoastaan Mykräniemellä, vaikka muun 
muassa vuoden 2012 kulttuuriperintöinventoinnissa pidetään todennäköisenä, 
että Mykräniemen kohdetta vastaavia löydöksiä tehtäisiin muualtakin.

Hossan alueella tehtyjä merkittäviä inventointeja Hossan hoito- ja käyttö-
suunnitelman luonnoksen mukaan:

• 1960 tehtiin ensimmäiset inventoinnit
• 2005 suoritettiin kohtalaisen kattava inventointi Hossan yleiskaavaa 

varten
• 2005 tehtiin inventointi myös maakuntakaavaa varten
• 2007 inventoitiin Moilasenvaaran aluetta ja myös retkeilyalueen puo-

lella
• 2007 Oulun yliopiston arkeologian laboratorio teki arkeologisia kai-

vauksia Mykräniemellä
• 2009-2010 kartoitettiin vedenalaisia arkeologisia kohteita
• 2012 täydennettiin Hossan alueen inventointeja

(viereinen sivu) Kuva 25. Vuonna 1950 rakennettu Lounatkosken uittokämppä 
on Hossan rakennuksista kulttuurihistoriallisesti arvokkain.
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Hiljaisuus

Hiljaisuus voi tulevaisuudessa nousta yhä suuremmaksi valtiksi luontomatkai-
lussa. Sen terveydellisiä vaikutuksia on vasta viime aikoina alettu tutkimaan 
enemmän ja tuntuu, että koko ajan positiivisten vaikutusten merkitys vain 
korostuu. Suomessa hiljaisuuden ja rauhallisuuden arvoa ei vielä juuri ym-
märretä, mutta tiheämmin asutuissa hyvin kaupungistuneissa maissa asia on 
toisin. Varsinkin luontomatkailukohteilla olisikin oiva tilaisuus profiloitua ul-
komaille myös hiljaisina ja rauhallisina alueina, sillä monille suurkaupungeis-
sa asuville hiljaisuus voisi olla merkittävä osa hyvää luontokokemusta (kuva 
26). Suomussalmi voisi yhdistää Hossan ja Suomussalmi–Kuusamo-tien var-
rella sijaitsevan Hiljainen Kansa -tilataideteoksen markkinoinnissa yhteisen 
teeman avulla. Lisäksi voisi etsiä vielä muita kohteita kunnan alueelta, joihin 
hiljaisuuden mainostus sopisi.

En löytänyt Hossasta tai mistään sen lähialueilta kartoitusta hiljaisuudesta, 
mutta viitteitä on siitä, että Kainuun alueelta olisi tehty ainakin jokin yleis-
piirteinen kartoitus. Maastokäyntieni aikana tekemieni havaintojen perus-
teella Hossalla on potentiaalia olla erittäin hiljainen kohde. Syrjäinen sijainti, 
riittävä etäisyys valtaväylille, paikallisen liikenteen vähäisyys ja lentomelun 
puuttuminen auttavat Hossaa pysymään hiljaisena.

(viereinen sivu) Kuva 26. Tuulettomina päivinä tyynet järvenselät luovat erityisen rauhallisen tunnelman runsasjärviseen Hossaan. Rauhallisuuden hyödyntämisessä 
matkailun tarpeisiin voisi olla suurta potentiaalia etenkin tulevaisuudessa.
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Natura ja luonnonsuojelu

Hossassa ja sen lähialueilla on kaksi eri Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa 
aluetta: Hossa ja Moilasenvaara. Hossan Natura-alueen pinta-ala on 10 162 
hehtaaria61. Se sisältää lähes koko nykyisen retkeilyalueen (8 835 hehtaaria 8 
955 hehtaarin kokonaispinta-alasta)62 sekä ympäröiviä alueita. Moilasenvaa-
ran Natura-alueen pinta-ala on 986 hehtaaria63. Se on ollut tarkoitus liittää ret-
keilyalueen osaksi jo viime hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan, ja nyt kan-
sallispuiston perustamisen myötä aie on toteutumassa. Yhteensä Natura 2000 
-verkostoon kuuluvaksi kokonaisuudeksi tulee Hossan ja Moilasenvaaran 
alueista 11 148 hehtaaria. Ympäristöhallinnon verkkopalvelun kuvauksen64 
mukaan pääosa Hossan Natura 2000 -alueesta on luontodirektiivin luontotyy-
piltään luonnonmetsää. Sen lisäksi merkittäviä ovat karut kirkasvetiset järvet, 
puustoiset suot, aapasuot sekä harjumetsät. Palvelun mukaan taas Moilasen-
vaaralla luontodirektiivin luontotyypeistä eniten edustettuina ovat boreaaliset 
luonnonmetsät, puustoiset suot, aapasuot sekä hiekkamaiden niukkamineraa-
liset, niukkaravinteiset vedet65. Luontodirektiivin luontotyypit on esitetty tar-
kemmin oheisissa taulukoissa.

61 Ympäristöhallinnon verkkopalvelu, Hossa, 2013.
62 Sillman, Samuli, Metsähallitus 2006.
63 Ympäristöhallinnon verkkopalvelu, Moilasenvaara, 2013.
64 Ympäristöhallinnon verkkopalvelu, Hossa, 2013.
65 Ympäristöhallinnon verkkopalvelu, Moilasenvaara, 2013.

Hossa

EU:n luontodirektiivin luontotyypit66      %
• Humuspitoiset lammet ja järvet 1
• Karut kirkasvetiset järvet 19

• Puustoiset suot 5
• Pikkujoet ja purot <1
• Aapasuot 7
• Luonnonmetsät 66
• Lähteet ja lähdesuot <1
• Letot <1
• Vaihettumissuot ja rantasuot <1
• Kallioiden pioneerikasvillisuus <1
• Silikaattikalliot <1
• Harjumetsät 7
• Tulvametsät <1

Moilasenvaara

EU:n luontodirektiivin luontotyypit67      %
• Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukka-

ravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae)
10

• Humuspitoiset lammet ja järvet 2
• Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa 

on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Bat-
rachium- kasvillisuutta

>0

• Vaihettumissuot ja rantasuot >0
• Fennoskandian lähteet ja lähdesuot >0
• Aapasuot 16

• Boreaaliset luonnonmetsät 20

• Puustoiset suot 19

Listoissa alleviivatut ovat EU-direktiivissä priorisoituja luontotyyppejä.

66 Ympäristöhallinnon verkkopalvelu, Hossa, 2013.
67 Ympäristöhallinnon verkkopalvelu, Moilasenvaara, 2013

(viereinen sivu) Kuva 27. Kartta suojelualueista Hossan ympäristössä.
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Kuva 28. Rauhoitettu pohjoisessa Suomessa esiintyvä lapintiainen (Parus cinctus) viihtyy myös Hossan metsissä.
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Eläimistö ja kasvillisuus

Eläimistöltään Hossan alue edustaa Kainuussa muutenkin tunnettua lajistoa. 
Siellä tavataan kaikkia Suomen suurpetoja – sutta (Canis lupus), ahmaa (Gulo 
gulo), karhua (Ursus arctos) ja ilvestä (Lynx lynx). Edellä mainitut suurpedot 
sekä alueella tavattava saukko ovat kaikki rauhoitettuja EU:n luontodirektii-
villä68. Niiden lisäksi alueella on paljon hirviä ja poroja. Linnuista merkittä-
viä ovat kuukkelit, metsot ja laulujoutsenet. Ne kaikki ovat alueella suhteel-
lisen yleisiä. Hossa on tunnettu myös kalavesistään. Sen järvissä ja lammissa 
elää luontaisesti vahvoina muun muassa ahventa ja siikaa. Muita saaliskaloja 
ovat hauki, harjus, taimen, järvilohi ja kirjolohi69. Lähes koko Hossan alue 
kuuluu Suomen kansallisesti tärkeisiin lintualueisiin. Kansallisesti tärkeän 
lintualueen kriteerilajeja alueella ovat metso (Tetrao urogallus), pohjantikka 
(Picoides tridactylus), pikkusieppo (Ficedula parva), lapintiainen (Parus cin-
ctus) ja kuukkeli (Perisoreus infaustus).70

Myös kasvillisuudeltaan Hossan seutu on melko tyypillistä. Pääosin metsät 
ovat kuivia kankaita ja suot aapasoita. Kuusimetsää, tuoretta kangasta ja kor-
pia on lähinnä Moilasenvaaran alueella. Vanhojen metsien ansiosta Hossan 
alueelta löytyy uhanalaisia jäkäliä ja sieniä. Niiden lisäksi alueella tavataan 
myös uhanalaista suopunakämmekkää (Dactylorhiza incarnata ssp. Incarna-
ta).

68 Ympäristöhallinnon verkkopalvelu, Hossa, 2013.
69 Hamunen, Pentti, ym. 2015.
70 PSV-Maa ja Vesi 2006.
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Taulukoissa 1 ja 2 on lueteltu alueen uhanalaiset sekä luonnonsuojeluasetuk-
sella rauhoitetut kasvi- ja lintulajit. Tiedot uhanalaisista ja rauhoitetuista lin-
tulajeista ovat peräisin Hossaan 2006 tehdystä luontoselvityksestä ja kasvilajit 
puolestaan ovat Hossan hoito- ja käyttösuunnitelman lausuntoversiosta. Alun 
perin tiedot linnuista ovat peräisin Kainuun lintutieteelliseltä yhdistykseltä, 
Metsähallitukselta sekä paikallisilta harrastajilta. Kasvilajien tiedot taas ovat 
alun perin Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta sekä osa Metsähallituk-
sen omista lajikartoituksista. Tietoja on täydennetty ja päivitetty Ympäristö-
hallinnon verkkopalvelusta löytyvillä Hossan ja Moilasenvaaran natura-aluei-
den kuvauksien tiedoilla.

Taulukossa esitettyjen lintujen lisäksi alueella on tehty havaintoja myös uha-
nalaisesta (vaarantunut) maakotkasta (Aquila chrysaeto). Syrjä-Somerilla on 
aiemmin pesinyt sääksi (Pandion haliaetus), joka on rauhoitettu. Viimeisim-
pien tietojen mukaan pesä ei ole enää kuitenkaan käytössä71.

71 Vainio, Matti 2016.

Lajiryhmä Laji Suomen uhanalaisuus-
luokitus

EU-direktiivillä 
suojeltu

Määrä Lähde

Sienet Kalkkikääpä Antrodia crassa EN 47 isäntärunkoa Hertta, metsähallituksen lajiselvitykset

Sienet Kanadankääpä Antrodiella canadiensis EN 2 Hertta, metsähallituksen lajiselvitykset

Sienet Sopulinkääpä Piloporia sajanensis EN 3 Hertta, metsähallituksen lajiselvitykset

Sienet Lovikääpä Postia lowei EN 2 Hertta, metsähallituksen lajiselvitykset

Sienet Lutikkakääpä Skeletocutis jelicii EN 1 Hertta, metsähallituksen lajiselvitykset

Sienet Erakkokääpä Antrodia infirma VU 234 Hertta, metsähallituksen lajiselvitykset

Sienet Kairakääpä Antrodia primaeva VU 26 Hertta, metsähallituksen lajiselvitykset

Sienet Lohkokääpä Diplomitoporus crustulinus VU 1 Hertta, metsähallituksen lajiselvitykset

Sienet Lohikääpä Erastia salmonicolor VU 1 Hertta, metsähallituksen lajiselvitykset

Sienet Liekokääpä Gloeophyllum protractum VU 8 Hertta, metsähallituksen lajiselvitykset

Sienet Piilo-orakas Phellodon secretus VU 44 Hertta, metsähallituksen lajiselvitykset

Sienet Välkkyludekääpä Skeletocutis stellae VU 14 Hertta, metsähallituksen lajiselvitykset

Itiökasvit Kalliokeuhkojäkälä Lobaria scrobiculata VU 1 havainto Hertta

Itiökasvit Lupporustojäkälä Ramalina thrausta VU 1 havainto Hertta

Putkilokasvit Suopunakämmekkä Dactylorhiza incarnata ssp. Incarnata VU 1 havainto Hertta

Yhteensä 15 0

Taulukko 1. Lista Hossan ja Moilasenvaaran uhanalaisista kasvilajeista.
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Laji Suomen 
uhanalaisuusluokitus

Suomen kansainvälinen 
erityisvastuulaji

EU-direktiivillä 
suojeltu (liite 1)

Karujen sisävesien 
tyyppilajit

Kuikka Gavia arctica X X

Sinisorsa Anas platyrhynchos X

Tavi Anas crecca X X

Haapana Anas penelope VU X X

Telkkä Buchepala glangula X X

Tukkakoskelo Mergus serrator EN X X

Isokoskelo Mergus merganser VU X X

Sinisuohaukka Circus cyaneus VU X

Pyy Bonasa bonasia X

Teeri Tetrao tetrix X X

Metso Tetrao urogallus X X

Kurki Grus grus X

Rantasipi Actitis hypoleuca X X

Kapustarinta Pluvialis apricaria X

Pikkukuovi Numenius phaeopus X

Valkoviklo Tringa nebularia X

Liro Tringa glareola NT X X

Kalatiira Sterna hirundo X X X

Kalalokki Larus canus X

Käki Cuculus canorus

Suopöllö Asio flammeus X

Helmipöllö Aegolius funereus NT X X

Pohjantikka Picoides tridactylus X X

Palokärki Dryocopos martius X

Kuukkeli Perisoreus infaustus NT X

Pikkusieppo Ficedula parva X

Leppälintu Motacilla flava X

Lapintiainen Parus cinctus

Ampuhaukka Falco columbarius X

Hiiripöllö Surnia ulula X

Pikkulepinkäinen Lanius collurio X

Vesipääsky Phalaropus lobatus VU X

Laulujoutsen Cygnus cygnus X X

Lisäksi Hossassa ja Moilasenvaaralla molemmissa yksi EU-direktiivillä suojeltu uhanalainen laji, jonka tiedot ovat salassapidettäviä.

Yhteensä 8 17 20

Taulukko 2. Lista Hossan ja Moi-
lasenvaaran uhanalaisista sekä 
rauhoitetuista lintulajeista.
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Palvelut

Palveluvarustus

Pitkän virkistysalueena toimimisen ansiosta Hossassa on laaja palveluvarus-
tus. Monien kansallispuistojen tapaan sieltä löytyy luontokeskus, jossa on 
näyttely- ja kokoustilat, kahvila–ravintola, elintarvikemyymälä ja toimisto- 
sekä huoltotilat. Luontokeskus toimii keskeisenä liikenteen solmukohtana, 
jossa suuri osa retkeilyalueen kävijöistä poikkeaa. Vuosittain luontokeskuk-
sessa käy noin 40 000 ihmistä.

Retkeilyalueella ja sen ympärillä on majoitustilaa noin 400 vuodepaikan ver-
ran, pääasiassa vuokramökeissä. Metsähallitus ilmoittaa mökkien käyttöas-
teeksi kesäaikana noin 70% ja heinäkuussa lähes 100%. Retkeilyalueella ole-
vien Villin Pohjolan vuokrakämppien käyttöaste taas on kesällä 90% ja koko 
vuoden ajalla lähes 50%.72 Majoitustilat ovat siis kesäaikaan hyvin käytös-
sä, mutta etenkin talvikäytön lisääntyminen olisi toivottavaa. Vuoden 2006 
yleiskaavassa suunniteltiin majoitustilojen lisärakentamista olemassa olevien 
mökkikylien yhteyteen majoituskapasiteetin lisäämiseksi.

Retkeilyalueella on 5 autiotupaa, 17 Laatumaan hallinnassa olevaa vuokra-
kämppää tai muuta majoitusrakennusta, 14 laavua, 29 nuotiopaikkaa, yksi 
kota ja yksi keittokatos.73 Autiotupien, laavujen, nuotiopaikkojen, kodan ja 
keittokatoksen yhteydessä on myös puuvajat ja usein kuivakäymälä. Autiotu-
vat ja laavut palvelevat retkeilyalueen ydinosaa varsin hyvin, sillä niiden väli-
matkat ovat sopivan mittaisia kaikkien kuljettaviksi. Retkeilyalueen laitamilla 
sen sijaan välimatkat ovat pidempiä. Julma-Ölkkyä lähin autiotupa on Lauk-
kujärvellä. Jos Laukkujärveltä haluaa kulkea Julma-Ölkyn ympäri kiertävän 
Ölkyn Ähkäisyn ja palata vielä yöksi takaisin Laukkujärvelle, tulee matkaa 
vähintään reilut 20 kilometriä. Toinen kohta, jossa retkeilyalueella on pidempi 
matka autiotuvalta toiselle, on Lavajärven ja Alavalkeisen välinen alue, jossa 
polkuja pitkin on välimatkaa noin 17 kilometrin verran. Laavuja on retkei-

72 Pöyry Environment, Suomussalmen kunta 2006.
73 Hamunen, Pentti, ym. 2015.

lyalueella suhteellisen tiheästi ja ne täydentävät autiotupien verkkoa hyvin. 
Muiden palvelurakenteiden lisänä alueella on nuotiopaikkoja. Etenkin retkei-
lyalueen keskeisissä osissa niitä on todella tiheästi. Retkeilyalueen keskeltä 
Jatkonjärveltä löytyy telttailualue rakenteineen. Sieltä löytyy esimerkiksi kui-
vakäymälä, jätteiden keräyspiste, puuvajoja, pöytäryhmiä ja nuotiopaikkoja.

Hossan retkeilyrakenteet ovat tunnelmallisia ja ne on sijoitettu maisemalli-
sesti hienoihin paikkoihin vesistöjen rannoille, mutta osa niistä kaipaisi kun-
nostamista. Aiemmin metsätalouden tukena toimineet autiotuvat huokuvat 
tunnelmaa ja ne sekä kota ja laavut ovat kaikki vielä hyvässä kunnossa. Nuo-
tiopaikoissa ja Jatkonjärven telttailualueella tilanne ei ole yhtä hyvä – säiden 
armoilla olleet pöytäryhmät ja muut puurakenteet alkavat olla monin paikoin 
lahonneita ja huollon tarpeessa. Rakenteiden kunnon suhteen trendi on sel-
keä: katon alla suojassa olleet rakenteet ovat pääosin säilyneet hyvin, mutta 
taivasalla olevien nuotiopaikkojen ja pöytäryhmien puurakenteet ovat monin 
paikoin uusimisen tarpeessa.

Nähtävyyksinä toimivat poronhoitorakenteet

Lisäksi alueella on poronhoidossa käytettyjä rakenteita, joista osa on historial-
lisia nähtävyyksiä ja osa käytössä vielä nykyäänkin. Retkeilyalueella sijaitsee 
kaksi erotusaitausta, joista toinen on vielä käytössä. Niiden lisäksi alueella 
on kolme porojen suojana toimivaa porotallia ja ennen erotusta porojen ko-
koamiseen käytettävä porokatiska. Käytöstä jo poistunut erotusaitaus sijait-
see Honkavaaran lähellä. Se alkaa olla jo aika huonossa kunnossa, mutta on 
nähtävyytenä kuitenkin mielenkiintoinen, sillä se levittäytyy laajalle alueelle. 
Siitä näkee vielä kaikki erotusaitauksen olennaiset osat ja aitauksen vieressä 
olevat porokämpän jäänteet. Mielenkiintoista on myös se, että maaston hy-
väksikäytön aitauksen toiminnassa näkee selvästi. Aitauksen pohja sijaitsee 
mäen alla nielun ollessa mäen laella siten, että nielulta ei vielä näe pidemmäl-
le aitaukseen. Muut alueen poronhoidossa käytetyt rakenteet ovat hyväkuntoi-
sia ja yhä käytössä.

(viereinen sivu) Kuva 29. Kartta Hossan nykyisistä palveluista ja nähtävyyksistä.
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Reitit

Retkeilyalueen ja sen ympäristön polkuverkosto on melko kattava. Suurin 
painopiste on alueen itä- ja keskiosissa. Hossan länsiosat on tarkoituksella 
pidetty enemmän erämaisen tuntuisina. Kuten tämän työn alussa todettiin, ret-
keilyalueella on patikointipolkuja yhteensä 91 kilometriä, josta 2 kilometriä 
esteetöntä ja päällystettyä. Hiihtoreittejä on talvisin 41 kilometriä ja moottori-
kelkkauria 11 kilometriä. Vesiretkeilyreittejä on 40 kilometriä.

Pääosin patikointipolut kiertelevät järvien, lampien ja muiden vesistöjen ran-
toja myöten tai harjujen lailla. Jatkonvaaralla reitit poikkeavat vaaran laen 
kautta. Järvien rannoilla reiteiltä aukeaa laajoja avoimia näkymiä järvensel-
kien yli. Mäntykangasmetsissä kulkevien reittien näkymät ovat suljetumpia ja 
lyhyempiä, vaikkakin silti melko pitkiä harvan metsän ja loivasti kumpuile-
van maaston vuoksi. Harjuilla kulkevilta reiteiltä aukeaa laajoja näkymiä mo-
lemmin puolin harjua ja parhaimmillaan vielä sen molemmin puolin sijaitse-
vien järvien yli. Talvella kunnossapidettävät ladut kulkevat osin järvenselillä 
ja osin metsissä. Moottorikelkkaurat yhdistävät alueen ulkopuoliseen verkos-
toon muun muassa luontokeskuksen, mökkikylät, Julma-Ölkyn ja Hevonper-
seenmutkan. Vesireitit kulkevat jokia ja kapeita järviä pitkin välillä ylittäen 
kapeita kannaksia sekä vetotaipaleita.

Muut palvelut

Hossan alueen matkailuyrittäjät tarjoavat erilaisia ohjelmapalveluita, joi-
den avulla kävijät voivat esimerkiksi kokeilla uusia aktiviteetteja ohjatusti. 
Ohjelmapalvelut sisältävät aktiviteetteja, joita kävijät voisivat tehdä itsekin 
helposti, kuten kalastusta, melontaretkiä, vaellusta, hiihtoa, metsästystä ja 
lumikenkäretkiä. Niiden lisäksi tarjolla on esimerkiksi koiravaljakkoajeluja, 
moottorikelkkasafareita ja suurpetojen tarkkailua sekä kuvausta, joita itse on 
vaikeampi harrastaa.

Hossassa voi myös harrastaa sukeltamista esimerkiksi snorkkelilla tai sukel-
luslaitteilla. Suosituin sukelluskohde Hossassa on luontokeskuksen vieressä 

sijaitseva Öllöri, jonka rannalle on rakennettu myös huoltorakennus sukeltajia 
varten ja pohjassa on veden alle rakennettuja laitureita eri korkeuksilla laite-
sukelluksen tarpeisiin74.

Aktiviteetit ja alueen retkeilykäyttö

Hossan retkeilyaluetta käytetään monipuolisesti. Pääkäyttötavat ovat retkeily 
ja kalastus sekä niihin liittyvät muut aktiviteetit, kuten luonnon tarkkailu ja 
eväsretkeily. Suosituinta on kävellen retkeily polkuverkostoa pitkin75. Siten 
tutustutaan yleensä Hossan suurimpiin nähtävyyksiin – Värikallioon ja Jul-
ma-Ölkkyyn – sekä kierrellään muuten alueella. Kalastus on mahdollista lai-
tureilta, rannoilta, veneestä tai joesta käsin. Hyvin suuri osa (87%) kävijöistä 
poikkeaa myös Hossan luontokeskuksessa76.

Käyttäjäkunta

Hossa on vuosina 2011–2012 tehdyn kävijätutkimuksen mukaan useimpien 
kävijöiden päämatkakohde, jossa oleskellaan useita päiviä. Kävijäkunta on 
uskollista ja suuri osa vierailee alueella useita kertoja. Kävijätutkimukses-
sa todetaan, että kävijöiden odotukset ovat täyttyneet hyvin. Tärkeimmiksi 
syiksi Hossaan tulemiseen kävijät kertoivat tutkimuksessa kauniit maisemat, 
luonnon kokemisen, rentoutumisen, henkisen hyvinvoinnin ja poissaolon me-
lusta sekä saasteista. Kalastajat olivat tyytyväisimpiä kalastuslupien helppoon 
saatavuuteen. Useimmin yöpyjät nukkuvat retkeilyalueella asuntoautossa tai 
-vaunussa (44%). Yöpyjät kertoivat myös nukkuvansa omassa majoitteessa 
(esimerkiksi teltassa) (25%), vuokramökissä (20%) tai autiotuvassa (16%). 
Lähialueilla majoittumiseen käytetään useimmin vuokramökkejä.

74	 Hossa-kylmaluoma.fi,	sukellus,	2015.
75 Kävijätutkimuksen 2011-2012 mukaan 55% vastaajista harrasti kävelyä ja 53% 
retkeilyä retkeilyalueella. Näiden voi olettaa olevan osittain päällekkäisiä, sillä tutkimuk-
sen kysymyksessä sai valita niin monta vaihtoehtoa kuin halusi.
76 Seppänen, Sirke 2012.(viereinen sivu) Kuva 30. Kartta Hossan nykyisestä reitistöstä.
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Kävijäkunta Hossassa on keskimäärin melko iäkästä. Kävijöiden keski-ikä 
kävijätutkimuksen mukaan oli 49 vuotta. Metsähallituksen neljässä eri kan-
sallispuistossa teettämän tutkimuksen77 mukaan kansallispuistojen käyttäjien  
keski-ikä on 41,9 vuotta. Tutkimus tehtiin Kevon, Kurjenrahkan, Patvinsuon 
ja Repoveden kansallispuistoissa. Jokaisen neljän kohteen kävijöiden kes-
ki-ikä oli huomattavasti Hossan kävijöiden keski-ikää matalampi myös erik-
seen mitattuna. Neljässä kansallispuistossa tehtyä tutkimusta ei voi pitää kai-
ken kattavana mittarina, mutta se antaa kuvan siitä, että Hossan kävijäkunta 
on keskimäärin suhteellisen iäkästä verrattuna muihin retkeilykohteisiin.

Patikointi

Suurin osa jalkaisin retkeilystä sijoittuu retkeilyalueen itä- ja pohjoislaidoil-
le, jossa myös kuuluisimmat nähtävyydet ja suurin osa palvelurakenteista on. 
Sen alueen kohteisiin on helpoin pääsy ja lyhin matka autoteiltä, jotka kul-
kevat myös retkeilyalueen läpi. Autotiestä huolimatta pohjoiset ja itäisetkin 
alueet ovat rauhallisia, sillä retkeilyalueen läpäisevät tiet ovat vähän liiken-
nöityjä, eivätkä kulje monessa kohdassa aivan polkujen tai latujen lähellä. 
Retkeilyalueen läntiset ja eteläiset alueet ovat vähemmän käytettyjä. Niihin 
ei pääse autoteiltä yhtä helposti, eikä palvelurakenteita ole yhtä paljon kuin 
retkeilyalueen itä- ja pohjoisosissa. Kävellen retkeilijät käyttävät tauoillaan 
myös mielellään retkeilyalueen palvelurakenteita – esimerkiksi nuotiopaikko-
ja, autiotupia ja laavuja.

Maastopyöräily

Maastopyöräily on uusi aktiviteetti monilla alueilla, sillä sen suosio on viime 
vuosina kasvanut paljon. Myös Hossassa ollaan varautumassa ja ottamassa 
kantaa maastopyöräilyyn. Uuden hoito- ja käyttösuunnitelman lausuntoversi-
ossa todetaan, että maastopyöräily on sallittua retkeilyalueella. Pyöräilyreitte-
jä aiotaan miettiä tarkemmin, erityisesti mahdollisen yritystoiminnan osalta.

77 Kaikkonen, Hannu, ym. 2014.

Vesiretkeily

Vaihtelevia vesistöjä käytetään aktiivisesti vesiretkeilyyn veneillä tai kanoo-
teilla (kuva 31). Veneillä voi kulkea päävesistöissä. Veneenlaskupaikkoja on 
useita eri puolilla retkeilyaluetta ja järvestä toiseen siirtymistä on helpotettu 
vetotaipaleilla. Keveillä kanooteilla liikkuminen on veneitä helpompaa. Niillä 
pystyy laskemaan paikoin koskia sisältäviä jokia järvestä toiseen ja vesistöstä 
toiseen siirtyminen vetotaipaleita pitkin tai kapean kannaksen yli on kanootin 
keveyden vuoksi helpompaa kuin veneellä. Kaikki kosket Lounatkoskea lu-
kuun ottamatta ovat laskettavissa kanootilla78. Kanooteilla retken lähtöpisteitä 
on useita. Retkelle voi lähteä esimerkiksi Perankajärvestä retkeilyalueen länsi-
puolelta, pohjoisesta Julma-Ölkyltä tai koillisesta Iijärveltä. Matkan pituuden 
voi myös valita, sillä mahdollisia lopetuspaikkojakin on paljon. Melontamat-
kalla on myös helppo poiketa lyhyin patikkamatkoin Hossan eri kohteisiin, 
kuten Lounatkoskelle tai luontokeskukselle.

78 Metsähallitus, ym.

Kuva 31. Monipuoliset vesistöt tarjoavat hyvän mahdollisuuden melomiseen.
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Kalastus

Kävellen retkeilyn lisäksi kalastaminen on erittäin suosittu aktiviteetti. Hos-
san kirkasvetiset järvet ja vesistöjen määrä houkuttelevat paikalle paljon 
kalastajia vuoden ympäri. Kesällä paikalla on kalastajia jokien ja järvien 
rannoilla sekä veneillä keskellä järviä (kuva 32). Talvisin retkeilyalueella käy-
dään pilkillä. Lampia sekä järviä on kalastukseen runsaasti ja niissä on myös 
tarjolla eri saaliskaloja. Virkistyskalastusalueena Hossalla on pitkä historia. 
Se on toiminut virkistysalueena jo 1960-luvulla, jolloin myös kalaistutukset 
on aloitettu79. Kalastuslupien osalta Hossa on jaettu kahteen alueeseen ja lu-
pia voi ostaa suoraan Hossan luontokeskukselta. Pääosa vesistöistä kuuluu 
samaan lupa-alueeseen (5502 Hossa). Huosilampi, Keihäslampi sekä Pieni 
Hossalaislampi muodostavat oman alueensa (5503 Hossan kirjolohitripla). 
Hossanjoessa on pelkästään perhokalastukseen varattu alue, jossa muu kalas-
tus on kiellettyä. Muuten koko alueella saa kalastaa vapaasti onkien, pilkkien 
ja vieheellä – myös Metsähallituksen valtakunnallisella viehekalastusluval-
la. Lisäksi suurimmassa osassa retkeilyalueen reittivesistä kalastaminen on 
sallittua pyydyksillä pyydyskalastusluvalla 5001 Suomussalmi.80 Kalastusta 
ohjataan lupakiintiöillä ja valvonnalla, jotta luonnonvaraiset kannat saadaan 
pidettyä elinvoimaisina ja kalaistutukset riittävinä.

79 Räihälä, Oili, Metsähallitus, 2012.
80 Hamunen, Pentti, ym. 2015.

Metsästys

Hossa on jo pitkän aikaa toiminut paikallisten ja myös matkailijoiden met-
sästysalueena. Paikallisilla on alueella vapaa metsästysoikeus metsästyslain 
(615/1993) 8§:n mukaan. Retkeilyalue kuuluu Metsähallituksen pienriista- ja 
hirvestysalueisiin ja on suosittu pienriistakohde. Muualta tulevien metsästä-
jien näkökulmasta Hossan houkuttelevuutta lisäävät alueen läheltä löytyvät 
majoituspalvelut. Hossassa on yksi sopimusmetsästysalue hirven metsästyk-
seen (78,8 hehtaaria maa-aluetta + 1,5 hehtaaria vesialuetta). Hirven tavoite-
kanta on Hossan alueella 2-3 hirveä/1 000 hehtaarin alue. Kanalintukanta on 
Hossassa hyvä, mutta vaihtelee vuosittain. Jäniskanta on keskinkertainen tai 
heikko. Karhun metsästys on sallittua poronhoitoalueen karhunmetsästyslu-
valla itäisen poronhoitoalueen lupakiintiöstä. Sutta ja ilvestä voi metsästää 
ainoastaan Suomen riistakeskuksen poikkeusluvalla.

Kuva 32. Kalastus kuuluu Hossan suosituimpiin aktiviteetteihin.
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Talvikäyttö

Talvella aluetta käytetään hiihtämiseen, vaikkakaan se ei ole läheskään yhtä 
suosittua kuin kesällä patikointi. Hossan ydinalueella kulkee yksiurainen la-
tuverkosto, joka vedetään moottorikelkan perässä olevalla latukoneella. La-
tuverkosto on verrattain harva, eikä sitä pidetä kunnossa yhtä tiheästi kuin 
suositummissa hiihtokohteissa, mutta latujen linjaukset ovat onnistuneita 
ja maisemat hienoja. Yksiuraisissa laduissa on haasteena se, että alamäessä 
vauhtia on vaikeaa jarruttaa ja ylämäessä tamppaaminen helposti rikkoo la-
dun. Luisteluhiihto ei myöskään onnistu nykyisillä latu-urilla.

Latujen ulkopuolella alueella voi liikkua eräsuksin. Lukuisten järvien takia 
suunnistaminen on helppoa ja jäiden ollessa tarpeeksi vahvoja järvenselkiä 
pitkin pääsee suoraan paikasta toiseen upeissa aukeissa maisemissa. Autio-
tupien verkosto palvelee etenkin talvella hyvin, sillä ne ovat sopivin välimat-
koin ja niihin on mukava pysähtyä lämmittelemään tai yöpymään.

Hiihtämisen lisäksi Hossaa käytetään talvisin myös moottorikelkkailuun ja 
koiravaljakko- sekä lumikenkäretkiin. Moottorikelkkaurat kulkevat Hossan 
retkeilyalueen reunamia myöten, jotta ydinalueiden rauha häiriintyy mahdol-
lisimman vähän. Kelkkaurien ulkopuolella moottorikelkoilla liikutaan lähinnä 
huoltoajossa ja ryhmämatkailijoiden kanssa päänähtävyyksien lähellä, kuten 
Julma-Ölkyllä sekä Värikalliolla.

Talvella käydessäni tutustumassa Hossaan hiihtäen en kokenut moottorikelk-
kailua häiritsevänä lukuun ottamatta suosituimpien nähtävyyksien ympäristö-
jä (kuva 34). Värikalliolla ja Julma-Ölkyllä moottorikelkkoja oli paljon liiken-
teessä useassa eri ryhmässä, mutta muut osat retkeilyalueesta olivat hiljaisia.

Koiravaljakoilla ajetaan retkeilyalueen ytimessä keskeisten järvien jäillä ja 
metsissä. Ne eivät kuitenkaan aiheuta häiritsevästi melua, vaan pikemminkin 
sopivat maisemaan. Koiravaljakot ovat varsinkin ulkomaisten matkailijoiden 
suosiossa ja matkailuyrittäjät tarjoavatkin valjakkoretkiä juuri ryhmille (kuva 
33).

Valjakot ovat kuitenkin nostaneet vastustusta Hossassa sen vuoksi, että kaikki 
eivät arvosta niiden näkymistä maisemassa ja joidenkin yrittäjien kanssa on 
ollut myös epäselvyyttä sallituista valjakkoreiteistä81. En kuitenkaan itse näe 
valjakoita huonona asiana. Ne sopivat maisemaan mielestäni hyvin ja tarjo-
avat laajoihin alueisiin tutustumiseen moottorikelkkaa hiljaisemman ja ympä-
ristöystävällisemmän tavan.

Lumikenkäretket sen sijaan sijoittuvat yleensä pienelle alueelle luontokeskuk-
sen tai muiden retkeilyrakenteiden tuntumaan. Lumikenkäretkien sijoittumis-
ta ja reittejä on hyvä ohjata tiettyihin paikkoihin, jos retkiä tulee suuri määrä. 
Siten niiden vaikutus maisemaan saadaan rajattua pienemmälle alueelle, ei-
vätkä erämaisemman tuntuiset alueet häiriinny liikaa. 

81 Hamunen, Pentti, ym. 2015.

Kuva 33. Koiravaljakot ovat moottorikelkkoja hiljaisempi liikkumismuoto.
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Kuva 34. Talvisin Julma-Ölkylle muodostuu upea jääputous, joka toimii hyvänä nähtävyytenä. Putousta käydään katsomassa esimerkiksi moottorikelkoin.
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Kuva 35. Metsätöiden jälkiä retkeilyalueen ulkopuolella Perankaan johtavan reitin varrella.



63

Metsätalous

Retkeilyalueella ja Moilasenvaaralla on harjoitettu ja harjoitetaan yhä metsä-
taloutta. Se kuitenkin tapahtuu hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan virkis-
tyskäytön ehdoilla. Liian suuria aukkoja vältetään ja niiden sijaan puut korja-
taan pienaukkohakkuina. Soiden ojittaminen, maan muokkaus, rakentaminen 
sekä maa-aineksen ottaminen muuhun kuin retkeilyn tarpeisiin on kiellettyä 
retkeilyalueella. Metsätaloutta rajoittaa lisäksi se, ettei retkeilyalueelle saa ra-
kentaa teitä muuhun kuin retkeilyn tarpeisiin. Metsien uudistamisessa suosi-
taan luontaista uudistamista, mutta hoito- ja käyttösuunnitelmassa todetaan 
myös kylvön tai istutuksen olevan mahdollista.

Metsätalouden kannalta retkeilyalue ja Moilasenvaara on jaettu metsätalous-
vyöhykkeisiin ja niihin kuulumattomiin alueisiin. Metsätalousvyöhykkeellä 
hakkuut toteutetaan Metsähallituksen luontopalveluiden ja metsätalouden 
yhteistyössä laatimien toimenpidesuunnitelmien mukaan. Hakkuita ohjaavat 
Suomen lainsäädäntö, voimassa oleva hoito- ja käyttösuunnitelma, luonnon-
varasuunnitelma, metsäsertifiointi sekä Metsähallituksen omat ohjeet: ympä-
ristöopas ja metsänhoito-ohjeet. Metsähallituksen Hoito- ja käyttösuunnitel-
man lausuntoversion tietojen mukaan metsätalousvyöhykkeiden ulkopuolella 
ja retkeilyreittien sekä –palvelurakenteiden läheisyydessä, kuten Jatkonvaa-
ralla, hakkuut toteutetaan alueelle laadittavan maisemanhoitosuunnitelman 
mukaisesti.82

Käytännössä metsätaloudelle asetetut rajoitukset tarkoittavat sitä, että puita 
on korjattu talvisin, jolloin maastoon jää vähemmän jälkiä. Käsitellyille met-
säalueille on tehty  leveähköjä reittejä, joita pitkin kaadetut puut on kuljetet-
tu pois alueelta. Reittien pohjia on tasoitettu ajamisen mahdollistamiseksi ja 
puuttomat, tasaiset käytävät keskellä metsää erottuvat selvästi, vaikka niitä 
on yritettykin häivyttää. Metsätalouden jäljet rikkovat luonnonmaisemaa ja 
vähentävät ihmisten kokemaa luontokokemusta (kuva 35).

Hoito- ja käyttösuunnitelman lausuntoversiossa todetaan, että hakkuiden 
pienaukot saavat olla korkeintaan yhden hehtaarin kokoisia ja tavoitteena 

82 Hamunen, Pentti, ym. 2015.

on metsän uudistaminen. Jos hoidettava metsä on rakenteeltaan eri-ikäistä, 
tehdään hoito korkeintaan 0,3 hehtaarin kokoisilla poimintahakkuilla, jois-
sa puuston monilajisuutta suositaan mahdollisuuksien mukaan. Ero Hoito- ja 
käyttösuunnitelmassa esitettyjen korkeintaan hehtaarin kokoisten pienauk-
kojen ja metsätaloudessa keskimääräisesti käytettyjen aukkojen välillä on 
kuitenkin pieni. Metsähallituksen hakkuutapoja esittelevällä internetsivulla 
todetaan, että koko Etelä-Suomessa aukkojen keskimääräinen koko on va-
jaat kaksi hehtaaria ja pohjoisessa vajaat neljä. Maisemallisesti arvokkaissa 
kohteissa käytettävät pienaukot tehdään sivuston mukaan 0,1-0,5 hehtaarin 
kokoisina83.  Myös luonnossa liikkuessa jo 0,3 hehtaarin kokoiset hakkuut 
esimerkiksi suoraan kulkureitillä tuntuvat suurilta ja epäluonnollisilta, eivät-
kä mielestäni kuulu luontokokemusta korostavalle virkistysalueelle. Lisäksi 
hoito- ja käyttösuunnitelman lausuntoversiossa todetaan, että metsiä voidaan 
hakata aivan rantoihin asti, jos niin maisemanhoitosuunnitelmassa päätetään. 
Aivan rantaan asti ulottuvat hakkuut olisivat monipuolisten vesistöjen avulla 
profiloituneelle Hossalle suuri isku ja visuaalinen haitta. Sen mahdollisia vai-
kutuksia voi aavistella sen perusteella, miten rantaan asti ulottuvat myrskytu-
hot ovat muuttaneet maisemaa esimerkiksi Lounajan ympäristössä.

Metsähallituksen ohjeistuksen mukaan hakkuualueilla olisi jättöpuuta pidem-
mällä aikavälillä vähintään 20 kuutiometriä hehtaaria kohden, kun puuston 
tilavuus nyt on metsätalousalueilla arvion mukaan 107 kuutiometriä hehtaa-
rilla. Hakkuissa siis poistettaisiin hieman yli 80% puuston tilavuudesta ja noin 
joka viides puu jätettäisiin kaatamatta. Alueella liikuttuani näyttää kuitenkin 
siltä, että hakkuiden alueilla puusto on kaadettu käytännössä kokonaan.

Natura-alueilla ei hoito- ja käyttösuunnitelman lausuntoversion mukaan har-
joiteta metsätaloutta, mutta sen sijaan metsiä voidaan hoitaa maisemanhoito- 
ja ennallistamissuunnitelmien mukaisesti. Samassa suunnitelmassa todetaan, 
että naturaan kuuluvista luonnonmetsistä valtaosa on edustavuusluokaltaan 
hyvää (asteikolla erinomainen – hyvä – merkittävä – ei merkittävä). En usko 
maisemanhoidollisten tai ennallistavien hakkuiden olevan luonnoltaan arvok-
kailla virkistykseen käytetyillä natura-alueilla tarpeen. Oikein toteutettuna ne 
voivat lisätä monimuotoisuutta, mutta niistä koituvat maisemavauriot eivät 
ole nopeasti korjattavissa.

83 Metsähallituksen internetsivu uudistushakkuista, 2015.
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Metsätalouden jäljet näkyvät metsässä vielä pitkän ajan päästä sen jälkeenkin, 
kun sen taloudellinen hyödyntäminen on jo lopetettu. Hossan ja Moilasenvaa-
ran alueella on nähtävissä monin paikoin vanhoja kantoja, jotka pistävät esiin 
maasta muistuttaen vanhoista hakkuista. Myös metsätyökoneista jää maas-
toon arpia, vaikka niitä kuinka yrittäisi estää. Ajan saatossa jäljet vähenevät 
ja tasoittuvat, mutta vanhoja uria on nähtävissä vielä pitkän ajan jälkeenkin. 
Puunkorjuusta maastoon jäävät korjuujätteet häviävät maisemasta nopeim-
min, mutta nekin on nähtävissä maastossa vielä vuosien jälkeen hakkuista. 
Hakkuiden jälkeensä jättämät arvet maisemassa vähentävät metsän ja aidon 
erämaisen luonnon tunnetta sekä viihtyisyyttä. Paikassa, jonne tullaan rau-
hoittumaan ja pitämään taukoa sivilisaation kokoaikaisesta vilskeestä, ei ole 
sijaa metsätaloudelle, joka väistämättä muistuttaa ihmisen koko maapalloa 
muokkaavasta toiminnasta.

Puuston rankka harventaminen ei ole vain visuaalinen haitta. Samalla myrs-
kytuhojen riski suurentuu, kun latvuspeite muuttuu yhtäkkiä radikaalisti. 
Myös eliölajien sopeutuvaisuus asetetaan hakkuissa koetukselle, sillä puiden 
poistaminen vaikuttaa ja muuttaa koko metsäekosysteemiä. Tuloksena metsän 
monimuotoisuus kärsii ja arvokkaat vanhojen metsien eliölajit häviävät, kun 
niiden elinympäristö muuttuu nopeasti ja edellytykset menestymiselle katoa-
vat.

Hossan retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan met-
sää on hoidettu seuraavin periaattein:

• Osallistaminen viimeistään toteuttamista edellisenä vuonna
• Hoito- ja käyttösuunnitelman periaattein toteutettu seuraavasti 

(2006 suunnitelman jälkeen):
• Ensiharvennus 264,4ha
• Muu harvennus 120,0ha
• Uudistuskypsän metsän väljennyshakkuu 32,9ha
• Pienaukkohakkuu 42,6ha
• Avohakkuu (myrsky) 16,2ha
• Tuulenkaatoja kerätty 6,6ha
• Erirakenteisen metsän hakkuu 2,2ha
• Taimikonhoito n. 15ha (lähinnä riukumetsän harvennusta, 

osittain maisemallisista syistä)

• Moilasenvaaralla ei ole ollut aluekohtaista suunnitelmaa met-
sien käsittelystä. Sitä on tehty seuraavasti:

• 1990-luvun puolivälissä avohakkuuta n. 3ha
• Vuoden 2000 jälkeen:

• Uudistuskypsän metsän väljennyshakkuuta 6ha
• Pienaukkohakkuuta 1ha
• Ensiharvennus 0,9ha
• Avohakkuu 0,5ha
• Taimikonhoito 41ha

• Toimenpiteet ovat sijoittuneet pääasiassa Aittojärven 
länsi- ja pohjoispuolelle
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Kuva 36. Myrskyn runtelemalta alueelta Jatkonvaaralla on korjattu kaikki kaatuneet puut pois. Maisema on jäänyt paljaaksi.
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Nelikenttäanalyysi

Nelikenttäanalyysiin kerätään tarkasteltavaa kohdetta koskevia piirteitä ja 
jaetaan ne neljään eri osaan: vahvuuksiin, heikkouksiin, mahdollisuuksiin ja 
uhkiin. Sen avulla kohteesta voidaan muodostaa kokonaiskuva, eri piirteiden 
vertaaminen toisiinsa helpottuu ja eri piirteiden riippuvuussuhteita pystyy tar-
kastelemaan. Nelikenttäanalyysin hyviin puoliin kuuluu myös se, että siinä 
esitettäviä piirteitä ei tarvitse arvottaa liikaa.

Analyysi perustuu vuoden 2006 yleiskaavaselostuksessa olevaan nelikenttä-
analyysiin. Yleiskaavaselostuksen analyysi oli tehty yhdessä alueen yrittäjien 
kanssa. Tässä on pyritty huomioimaan erityisesti maisema, mutta myös otta-
maan yleiskaavaselostuksessa olevaa kokonaisvaltaisempi näkökulma.

Monet esitetyistä vahvuuksista ovat sidoksissa toisiinsa. Esimerkiksi rauha ja 
hiljaisuus pitävät osaltaan yllä vesien puhtautta ja reittien kulumattomuutta. 
Sama sidoksisuus pätee myös heikkouksiin, mahdollisuuksiin ja uhkiin. Heik-
kouksissa näkyvyyden puute rajoittaa kävijämääriä, mikä johtaa resurssien 
niukkuuteen. Samassa vyyhdissä on mukana syrjäinen sijainti ja lähialueen 
palveluiden puute. Mahdollisuuksissa taas markkinoinnin tehostaminen ja 
uudet yleisöt ovat sidoksissa ohjelmapalveluiden monipuolisuuteen, historian 
esiin tuomiseen ja hiljaisuuden sekä rauhallisuuden esiin tuomiseen. Uhissa 
taas melkein kaikkien asioiden voi nähdä olevan aika lailla sidoksissa kes-
kenään. Poikkeuksena on matkailijoiden hallitsemattomasta lisääntymisestä 
aiheutuva haitta luonnolle.

Eri piirteet ja niiden sidoksisuus toisiinsa synnyttävät vaikutusketjuja ja noi-
dankehiä, jotka vahvistavat itse itseään. Positiivisten vaikutusketjujen hyväk-
sikäyttö voisi johtaa alueen käytön kasvuun, jolloin resursseja olisi enemmän 
palveluiden kehittämiseen, kunnossapitoon ja markkinointiin. Markkinoinnil-
la ja palveluiden kehittämisellä taas tavoitettaisiin uusia ihmisiä, mikä toisi 
alueelle taas lisää rahaa. Samanlaisen ketjun voisi nähdä suojelun ja ympä-
ristön monimuotoisuudenkin kannalta. Suojelu lisää ympäristön monimuotoi-
suutta ja vanhojen, arvokkaiden lajien määriä (vaikkakin hitaasti ja vähitel-
len). Se taas tuo lisää suojeltavaa.

Toisaalta uhkana voi olla negatiivinen kierre, jossa kävijät vähenevät, resurs-
sit kuihtuvat ja markkinointi sekä palvelut näivettyvät. Vahvuuksiin tukeu-
tumalla voidaan yrittää synnyttää positiivinen kierre, joka tuo alueelle lisää 
näkyvyyttä sekä resursseja ja antaa mahdollisuuden toiminnan kehittymiselle. 
Lisäkävijöiden aiheuttamaa maaston kulumista voidaan ehkäistä suunnitte-
lemalla retkeilytoiminnot sekä reitit kunnolla ja mitoittamalla kunnossapito 
sekä toiminnot kävijämääriin sopiviksi.
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Vahvuudet:

• Rauha ja hiljaisuus (ruuhkaton ja rauhallinen jopa 
vaelluskohteeksi)

• Monipuolinen luonto ja hienot maisemat
• Puhtaat ja kirkkaat vedet
• Hyvät puitteet ja rakenteet moneen erilaiseen retkeilyyn 

ympäri vuoden (mukaan lukien luontokeskus)
• Majoituspalvelut lähellä
• Alueella liikkuminen ja eri kohteiden saavutettavuus hyvä 

alueen sisäisen tieverkon vuoksi
• Selvästi omanlaisensa kulttuurihistoria, jonka jäljet näkyvät 

vieläkin maisemassa
• Luonnon kestokyky sallisi kävijämäärän nousun
• Retkeilyreitit vain vähän kuluneita
• Runsaslumiset talvet, lumivarmuus

Uhat:

• Matkailuyrittäjien vähentyminen (monet yrittäjät vanhoja ja 
tulot pieniä suhteessa panostukseen)

• Markkinoinnin kuihtuminen
• Resurssien riittämättömyys
• Matkailijoiden vähentyminen
• Maaston kuluminen ja roskaantuminen matkailijoiden 

lisääntyessä hallitsemattomasti
• Luontoarvojen ja maiseman pilaaminen esimerkiksi liian 

rohkeilla metsähakkuilla

Heikkoudet:

• Näkyvyyden puute potentiaalisille kävijöille
• Resurssien puute markkinointiin ja hoitoon
• Metsätalouden vaikutusten näkyminen erämaisemassa
• Syrjäinen sijainti ja huonot julkiset kulkuyhteydet
• Osin puutteelliset opasteet
• Lähistön palveluiden puute (esimerkiksi elintarvikkeiden 

osalta)
• Kielitaidon puute matkailuyrittäjillä
• Alueen pieni koko karsii potentiaalisia asiakkaita

Mahdollisuudet:

• Yhteistyön kehittäminen lähialueiden keskusten kanssa 
(Ruka sekä Kuusamo ja Kajaani)

• Markkinoinnin tehostaminen kotimaassa ja markkinointi 
ulkomailla uusille yleisöille

• Ohjelmapalveluiden monipuolistaminen
• Historian esiin tuominen ohjelmapalveluina, 

vapaaehtoisleireinä ja kirjoitettuna tekstinä
• Erityisryhmien huomioiminen (liikuntarajoitteiset, lapset ja 

nuoret, pakolaiset ja maahanmuuttajat, vanhukset, ym.)
• Suojelualueiden laajentaminen ja ympäristön turvaaminen
• Kulkuyhteyksien parantaminen helpottaisi saavutettavuutta
• Hiljaisuuden ja rauhallisuuden ottaminen markkinoinnin 

näkyviksi osiksi
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4. Kehittämismahdollisuuksia ja 
tulevaisuusvisioita

Hossasta on tulossa Suomen uusin kansallispuisto ensi vuoden (2017) kesäl-
lä, mikäli ympäristöministeriön tekemä esitys odotusten mukaisesti hyväksy-
tään. Onkin hyvä lähteä nyt pohtimaan sitä, miten kansallispuisto toteutetaan 
mahdollisimman hyvin sekä suojelu, retkeily että kulttuurihistoria huomioon 
ottaen.

Uusi aluerajaus

Esitän Hossan kansallispuistolle uutta aluerajausta. Nykyisen retkeilyalueen 
rajauksessa on ongelmia. Retkeilijän kannalta rajaus on liian tiukka, eikä si-
sällä kaikilta osin kunnollista suojavyöhykettä, joka estäisi maisemaa muut-
tavat retkeilijälle näkyvät toimet. Luonnonrauhan kannalta ongelma on sa-
manlainen, eikä sitä enää pysty täysin korjaamaan. Osaan retkeilyalueesta 
nimittäin on suoraan retkeilyreitiltä katsottuna järven vastarannalle rakennet-
tu loma-asuntoja. Ne voivat haitata joidenkin kävijöiden luontokokemusta ja 
rikkoa luonnonrauhaa.

Uusi aluerajaus on tehty maisemallisista lähtökohdista. Lähtökohtana on pidet-
ty Hossan sekä Moilasenvaaran Natura 2000-alueita ja nykyistä retkeilyaluet-
ta. Rajaus on tehty siten, että alueen sisälle jäisi kokonaisia maisema-alueita 
aina, kun se on mahdollista. Olemassa olevia loma-asumuksia ei ole otettu 
rajaukseen mukaan, mutta muilta osin järvet ja niiden rannat kaikilla puolilla 
on otettu mahdollisuuksien salliessa rajaukseen mukaan. Omistussuhteita ei 
ole huomioitu, sillä tarkastelu on haluttu tehdä maisemallisista lähtökohdista.

Julma-Ölkyllä rajausta on laajennettu kattamaan rotkon länsipuolella oleva 
matalampi, mutta silti vaikuttava soinen rotko. Somerjärvellä koko järven län-
sipääty on sisällytetty myös rajaukseen. Kuten Hoito- ja käyttösuunnitelman 
lausuntoversiossakin on esitetty, Moilasenvaara ja sitä ympäröivät alueet ote-

taan mukaan. Muilta osin esittämäni muutokset ovat pienempiä ja sisältävät 
lähinnä maisemallisten kohteiden eheyttäviä muutoksia. Uudella aluerajauk-
sella pyritään maiseman suojelemisen lisäksi turvaamaan luontoarvojen suo-
jelu rajoittamalla niiden lähiympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Hossan vyöhykkeet

Suunnitelmassani kansallispuisto jaettaisiin neljään eri osaan: retkeilyvyö-
hykkeeseen, syrjävyöhykkeeseen, kulttuuritoimintojen vyöhykkeeseen ja ma-
joituspalvelujen vyöhykkeeseen (kuva 37). Vyöhykeajattelu on samankaltai-
nen kuin metsähallituksen suunnitelmissa. Tavallisten vyöhykkeiden lisäksi 
suunnitelmassani on kulttuuritoimintojen ja majoituspalvelujen vyöhykkeet. 
Eri vyöhykkeitä kehitetään ja hoidetaan eri periaattein niiden käyttötarkoituk-
seen perustuen.

Valtaosa retkeilykäytöstä on tarkoitus ohjata retkeilyvyöhykkeelle. Sinne si-
joittuu valtaosa retkeilyyn liittyvistä palveluista ja nähtävyyksistä. Ohjaamal-
la käyttöä retkeilyvyöhykkeelle, voidaan maaston kulumista muualla ehkäis-
tä. Retkeilyvyöhyke on tarkoitus suunnitella kulutusta kestäväksi tarvittavin 
toimenpitein esimerkiksi pitkospuilla tai sorastamalla kulumiselle erityisen 
alttiita kohtia. Syrjävyöhyke on tarkoitus suunnata enemmän omatoimiretkei-
lyyn sekä luonnonsuojeluun. Luontoarvot vallitsevat siellä pääosassa. Uusia 
polkuja perustetaan muutamia. Kulttuuritoimintojen vyöhykkeelle ohjataan 
perinteisiä kulttuuritoimia, joita siellä pyritään säilyttämään ja vaalimaan. 
Maastoa muokataan vyöhykkeellä perinteisin menetelmin ja ihmisvaikutuk-
sen on tarkoituskin näkyä alueella selvästi. Alueella näkyy, miten maisema 
on muodostunut perinteisten ihmistoimien seurauksena sellaiseksi kuin se on.

(viereinen sivu) Kuva 37. Visiossani tuleva kansallispuisto jaetaan neljään erilai-
seen vyöhykkeeseen. Uusi rajaus tehdään maisemakokonaisuuksien mukaan.



69

© Maanmittauslaitos, 2015.



70

Retkeilyvyöhyke sijoittuu Hossan alueen keskiöön. Se kattaa suosituimmat 
nähtävyydet, kuten Julma-Ölkyn, Värikallion, luontokeskuksen sekä poron-
hoitorakenteet. Pääretkeilyreitit ja -rakenteet sijoittuvat retkeilyvyöhykkeelle 
keskeisten järvien ympäristöön. Käyttöä ohjataan retkeilyvyöhykkeelle akti-
viteeteilla, opastuksella, retkeilyrakenteilla sekä pysäköintipaikoilla.

Syrjävyöhyke on alueen länsiosassa. Se on tarkoitus pitää erämaisena ja vä-
hemmän käytettynä. Lukuun ottamatta kunnostettavaa Perankaan kulkevaa 
reittiä ja muutamaa uutta reittiä sinne ei aktiivisesti ohjata kävijöitä. Syrjä-
vyöhykkeen päätarkoituksena on luonnon suojeleminen.

Kulttuuritoimintojen vyöhyke sijaitsee Seipinniemessä Hossan itäosassa. Se 
on suhteellisen keskeisellä paikalla, jotta kulku sinne on helppoa, mutta kui-
tenkin sivussa pääretkeilyreiteiltä. Kulttuuritoimintojen vyöhykkeelle voidaan 
ohjata myös retkeilykäyttöä, mutta pääosin se on erityisiä sinne osoitettuja 
toimintoja varten. Kulttuuritoimintojen vyöhykkeelle voidaan tarvittaessa ra-
kentaa siellä suoritettavaa toimintaa palvelevia rakennuksia. Ne rakennetaan 
perinteisin menetelmin talkoo- tai perinneleirityönä perinteiseen savottamai-
semaan sopiviksi.

Majoituspalvelujen vyöhyke on nimensä mukaisesti tarkoitettu majoituspal-
velujen rakentamista varten. Ajatuksena on lisätä majoituskapasiteettia käyt-
täjämäärän kasvaessa. Majoituspalvelujen vyöhyke sijaitsee Hossan luonto-
keskuksen pohjoispuolella Hypäksen rannalla.

Hossan kehittäminen

Hossalle kansallispuiston perustaminen on suuri asia. Vaikka retkeilypalve-
lurakenteet ovatkin olleet jo aiemmin kehittyneitä, huonokuntoisiksi päässeet 
osat rakenteista saavat nyt ansaitsemaansa huomiota. Suurin kansallispuiston 
tuoma asia on kuitenkin ehdottomasti näkyvyys. Retkeilyalueena Hossa on 
ollut väliinputoajan asemassa. Edes Suomessa retkeilyalueet eivät ole yhtä 
arvostettuja kuin kansallispuistot – puhumattakaan ulkomaista. Ihmiset, jot-
ka eivät olleet aiemmin huomanneet Hossaa tai kiinnittäneet siihen huomiota 
kansallispuistojen katveessa, voivat nyt huomata uuden kansallispuiston. Ul-
komaisille kävijöille Hossa näyttäytyy nyt arvostettuna alueena, jonka luon-
non hienous tunnustetaan kansainvälisestikin arvostetulla mittarilla.

Hossan kävijämäärät tulevat todennäköisesti nousemaan ainakin aluksi kansal-
lispuiston perustamisen jälkeen Hossan ollessa medioissa pinnalla ja saadessa 
näkyvyyttä. Myöhemmin kävijämäärät tasoittunevat tasolle, joka riippuu sii-
tä, miten vahvasti Hossa pystyy profiloitumaan omanlaisekseen hienoksi mat-
kakohteeksi ja miten se pärjää kilpailussa muita luontomatkakohteita vastaan. 
Profiloitumisessa on tärkeää löytää jokin tapa erottua muista. Keinoja Hossan 
kehittämiseen ja muista kohteista erottumiseen on koottu tämän työn loppu-
puolelle.

Tulevaisuuden kannalta Hossan kehittämiselle voisi asettaa seuraavia tavoit-
teita:

• Ympäristön suojelun turvaaminen ja laajentaminen
• Ympäristötietouden ja ympäristönsuojelun tärkeyden levittämi-

nen kävijöille
• Kävijöiden ikäjakauman tasoittaminen
• Ympärivuotisen käytön lisääminen
• Aktiviteettien monipuolinen tarjonta
• Tasokkaat kansainvälisiäkin asiakkaita palvelemaan kykenevät 

matkailupalvelut
• Aktiivinen verkostoituminen paikallisesti, Suomen mittakaavas-

sa ja kansainvälisesti
• Näkyvyyden lisääminen Suomessa ja maailmalla
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Kuva 38. Hossan kapasiteetti riittäisi runsaampaankin talvikäyttöön. Järvi- ja harjumaisemat ovat lumen peittäminäkin upeita.
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Kunnostettavat ja kehitettävät kohteet

Pääosin Hossan retkeilyrakenteet sekä reitit ovat hyvässä kunnossa, eivätkä 
vaadi välitöntä huomiota. Otan tässä osiossa vielä esiin kohteet, jotka kaipaa-
vat välitöntä kunnostusta.

Rakenteet, jotka olisi hyvä kunnostaa viivyttelemättä ovat pääosin ilman kat-
toa olevia retkeilyalueen länsiosiin sijoittuvia kohteita. Useat nuotiopaikat 
alkavat olla huonossa kunnossa. Lisäksi Jatkonjärven telttailualue kaipaisi 
pikaista kunnostusta, sillä monet sen rakenteet ja opasteet ovat huonossa kun-
nossa (seuraavan aukeaman kuvat 41 ja 45). Pitkospuut ovat ainakin muu-
tamassa paikassa lähes käyttökelvottomassa kunnossa (seuraavan aukeaman 
kuvat 40 ja 43). Kokalmuksen länsirannalla on muutama kohta, jossa pitkok-
set ovat katkeilleet ja Lavajärven pohjoispuolella Aittojoen varressa olevat 
pitkospuut ovat kerrassaan käyttökelvottomia sekä osin lisäksi puutteellisia. 
Alueen enemmän käytetyssä osassa kunnostettavana on Somerjoen suistossa 
sijaitsevat portaat (seuraavan aukeaman kuva 42), Julma-Ölkyn katselutasan-
teen umpeutuvat näkymät sekä Värikallion katselulava. Värikallion kunnosta-
minen on virallisissakin suunnitelmissa jo tänä kesänä.

Kulttuurikohteista Honkavaaran lähellä oleva kulttuurihistoriallisestikin ar-
vokas vanha poroerotusaitaus on päässyt huonoon kuntoon ja vaatisi pikaista 
kunnostusta (seuraavan aukeaman kuva 44). Samassa tilanteessa on Lounat-
koskella nähtävyytenä oleva mylly (kuva 48). Itse rakennus on vielä hyvässä 
kunnossa, mutta sen ympäristö on huonossa kunnossa. Vesikourun päälle ja 
joen uomaan on kasautunut suuriakin oksia ja risuja. Niiden lisäksi Lounajan 
pohjoisrannalla oleva kyltillä merkitty tervahauta olisi hyvä tuoda paremmin 
esille esimerkiksi nähtävyytenä kartoissa.

Alueen länsipäädyssä oleva Perangan kylään asti jatkuva kävelyreitti on jää-
nyt pahasti unohduksiin ja reitin seuraaminen on paikoin todella haastavaa 
hävinneen polun ja opasteiden puuttumisen vuoksi (kuvat 46 ja 47). Sen en-
nallistaminen toisi Hossaan pidemmän patikointireitin, joka sopisi useamman 
yön mittaisille vaelluksille. Reitti seurailee osittain Peranganjokea, jota pitkin 
kulkee myös melontareitti. Nämä kaksi reittiä tukisivat myös toisiaan mai-
niosti.

Metsätalouskäytöstä ja myrskyjen aiheuttamista tuulenkaadoista maisemal-
taan sekä virkistysarvoiltaan kärsineitä alueita Hossassa ja sen ympäristössä 
on muutamia. Ne sijaitsevat Variskankaalla, Jatkonvaaralla kahdessa paikas-
sa, Lounajan etelärannalla, Kukkurin pohjois- sekä länsirannoilla ja siitä Pe-
rankaan päin monessa paikassa. Niille ei varsinaisesti voi tehdä juuri mitään, 
vaan antaa vain metsän kasvaa paikalle takaisin. Pahimmissa kohdissa voi olla 
syytä miettiä niiden läpi tai välittömässä läheisyydessä kulkevien polkujen 
siirtämistä. Mielestäni tuulenkaadot on syytä jättää virkistysalueilla metsään, 
sillä ihmiset ymmärtävät paremmin syyn puuttomiin alueisiin, jos kaatuneet 
puut makaavat vielä metsässä ja vain polkujen kohdalta ne on katkaistu kulun 
helpottamiseksi (kuva 49).

Opasteet ovat virkistysalueilla tärkeitä kulkua helpottavia tekijöitä. Hossassa 
opasteita on joissakin paikoissa, mutta niitä ei ole tarpeeksi ja joissain pai-
koissa - kuten Huosivirran kohdalla - opasteet eivät ole riittäviä. Pelkkien 
opastekylttien lisänä olisi hyvä olla opastetauluja karttoineen. Niiden avulla 
kulkua on helpompi seurata, eikä tarvitse tietää koko ajan niin tarkkaan kaik-
kia suunnitellun reitin risteyksiä.

Hossan alue on matkailun näkökulmasta hyvin kehittynyt. Kansallispuis-
ton perustamisen myötä kävijämäärien odotetaan kuitenkin kasvavan ja sen 
vuoksi vuokramökkien lisärakentamiselle voisi olla tarvetta. Nykyään luon-
tokeskuksen eteläpuolella Öllörin rannalla sijaitsee Karhunkainalon leirintä-
alue, joka on suunniteltu hyvin maisemaan sopivaksi. Se on toteutettu metsän 
keskelle hajautettuna mökkikylänä. Samoin periaattein voisi rakentaa toisen 
vastaavan alueen. Se sijoittuisi majoituspalvelujen vyöhykkeelle luontokes-
kuksen läheisyyteen. Paikalta olisi helppo pääsy tulevaan kansallispuistoon, 
mutta se sijaitsisi riittävän syrjässä, ettei luonnolle koituisi merkittävää hait-
taa. Kunnallistekniikka ja kulkuyhteydet olisi helppo toteuttaa uuden mök-
kikylän alueelle sen hyvän sijainnin vuoksi. Alue sijaitsee olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen laidalla.

(viereinen sivu) Kuva 39. Kartta Hossan alueen kunnostettavista ja kehitettävis-
tä kohteista.



73

© Maanmittauslaitos, 2015.



74

(vasemmalla) Kuva 40. Pitkospuiden kunto on huono monin paikoin. 
(yllä) Kuva 41. Jatkonjärven leirintäalueen rakenteet ovat huonossa kunnossa.
(alla) Kuva 42. Somerjoen suiston penkkaa nousevat portaat ovat romahtaneet.
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(vasemmalla) Kuva 43. Perangan reitillä pitkospuut ovat osin käyttökelvottomia.
(yllä) Kuva 44. Vanha nähtävyytenä toimiva poroaita vaatisi kunnostusta.
(alla) Kuva 45. Jäkälät ja lahoaminen näkyvät Jatkonjärven rakenteissa.
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(vasemmalla) Kuva 46. Aittojoen varrella polkua on vaikeaa erottaa maastosta.
(yllä) Kuva 47. Variskankaalla 2012 keskeytettyjen hakkuiden jäljet näkyvät yhä.
(alla) Kuva 48. Lounatkosken myllyn ympäristö vaatisi siistimistä.
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Kuva 49. Retkeilyalueen eteläpuolella Lounajan etelärannan tuulenkaadoista muistuttaa avoin rinne, josta kaatuneet puut on pääosin korjattu pois.
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Täydennetty reitistö

Hossan nykyistä reitistöä täydennetään uusien tarpeiden mukaan. Moilasen-
vaaran alueen lisäyksen myötä sinne sekä sen eteläpuolella sijaitsevalle Jou-
tensuolle tehdään polut, jotka tuovat Kokalmuksen ja Lounajan länsipuolisia 
alueita enemmän käyttöön. Polku yhdistää Kokalmuksen rannan Moilasen-
vaaran ja Honkavaaran kautta Lavajärveen. Toinen uusi yhteys ei poikkea 
Moilasenvaaralla, vaan kulkee vanhalta poroaidalta suoraan Honkavaaran yli 
Variskankaalle. Kolmas uusi yhteys yhdistää Värikallion entistä suoremmin 
Kokalmukseen. Se nousee Mieskallionvaaran laelle Hossan korkeimpaan 
kohtaan ja jatkaa siitä Salausvaaran laen kautta etelään Kokalmuksen rannalle.

Lisäksi reitistön huonokuntoisia osuuksia kunnostetaan. Alueen länsireunalla 
oleva Perangan reitti kunnostetaan ja otetaan käyttöön tuomalla sitä enem-
män esiin esimerkiksi selvien reittimerkintöjen ja nähtävyyksien avulla. Näin 
Hossaan saadaan pidempi vaellusreitti, jollainen sieltä nykyään puuttuu. Kun-
nostettavia osuuksia on Kukkurin autiotuvalta länteen päin kuljettaessa lähes 
koko matkalla. Reitin uudellen käyttöön ottaminen vaatii lisäksi paikoin reit-
tilinjauksen muutoksia, sillä nykyinen reitti kulkee pieniä pätkiä esimerkiksi 
metsäautoteitä pitkin. Näissä kohdin reitti siirretään kulkemaan maisemalli-
sesti parempaa linjausta. Kunnostettavaa on pitkospuissa sekä muissa raken-
teissa, polun yleisessä kunnossa ja opasteissa. Kunnostettavia kohtia on myös 
Aittojoen varressa ja Variskankaalla, jotka sijaitsevat Honkavaaran länsipuo-
lella, sekä keskeisillä paikoilla Lounajan ja Kokalmuksen rannoilla.

Esteettömyys

Esteettömyys on asia, jota viime vuosina on alettu pitää entistä tärkeämpänä. 
Väestö ikääntyy ja vanhojen ihmisten liikuntakyky voi heikentyä, mutta vir-
kistysmahdollisuudet on silti tärkeää pyrkiä turvaamaan kaikille. Esteettömiä 
reittejä onkin tehty viime vuosina eri luontokohteisiin yhä enemmän.

Kuten työssä aiemmin todettiin, Hossassa on esteettömiä reittejä tällä hetkellä 
noin 2 kilometrin verran. Tavoitteena on lisätä esteettömien reittien ja palve-

luiden määrää merkittävästi. Työssä ei erikseen osoiteta esteettömiä reittejä, 
sillä se vaatisi tarkempaa maaston tuntemista kuin mitä tutkimuksen puitteissa 
on ollut mahdollista saavuttaa.

Hossassa on esteettömiin reitteihin kuitenkin hyvät lähtökohdat: Tiheä auto-
tieverkosto palvelee useita lähtöpisteitä hyvin ja eri kohteista on sen avulla 
mahdollista tehdä esteettömiä verrattain helposti. Harjumaasto ei jyrkkien 
maastonmuotojensa vuoksi ole esteettömyyden kannalta kovin helppo ym-
päristö, mutta Hossan monien järvien rannat soveltuvat hyvin esteettömään 
kulkuun tai ainakin reittien rakentamiseen.

Päänähtävyyksistä Julma-Ölkyn venelaituri soveltuu jo nykyisin avustajan 
kanssa toimiville liikuntarajoitteisille. Sen lisäksi muista nähtävyyksistä, ku-
ten Värikalliosta sekä Lounatkoskesta olisi hyvä saada tehtyä esteettömiä. 
Värikalliolla se onnistunee uuden katselulavan avulla, jos siihen vaan on tah-
toa. Reittilinjausta joutuu siinä tapauksessa myös miettimään uudelleen, sillä 
nykyinen Somerjoen ja Somerjärven rantoja Värikalliolle kulkeva reitti ei ole 
esteetön. Lounatkoskelle asti johtaa hyväkuntoinen autotie. Loppupätkästä 
esteettömäksi muutettavana on kolme siltaa ja niiden väliset polkuyhteydet.

Kaikkia reittejä tai kohteita ei toki pysty tai kannata tehdä esteettömiksi, mutta 
tärkeää olisi saada esteettömiksi pääkohteet sekä jonkin verran Hossan luontoa 
parhaiten kuvaavaa reitistöä. Hossan tapauksessa esteettömyyden järjestämi-
nen eri kohteisiin on verrattain helppoa. Esteettömien reittien hyviin puoliin 
kuuluu liikuntarajoitteisten kulun mahdollistamisen lisäksi myös se, että ne 
ehkäisevät tehokkaasti maaston kulumista, joka Hossassa joissain paikoissa 
voi herkän maaston vuoksi muodostua ongelmaksi käytön lisääntyessä.

(viereinen sivu) Kuva 50. Uudessa reittikartassa on perustettavaksi esittämieni 
reittien lisäksi maastopyöräilyyn osoitettuja reittejä.
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Teemareitit

Varmasti perinteisimpiin ja yleisimmin käytettyihin menetelmiin lisämie-
lenkiinnon tuomiseksi kansallispuistoihin tai muihin retkeilyyn tarkoitettui-
hin alueisiin kuuluvat erilaiset teemareitit. Hossassa on jo nykyään muutama 
erilainen teemareitti. Luontoon.fi-verkkosivuston84 mukaan Hossassa tai sen 
lähialueilla on luontopolku, 6 rengasreittiä, 9 yhdyspolkua, 6 hiihtoreittiä ja 
3 vesiretkeilyreittiä. Niistä kuitenkin vain muutamalla – Ölökyn ähkäisyllä, 
Järvien polulla ja luontopolulla – on selvä teema, eikä sitä niidenkään tapauk-
sessa tuoda missään kovin paljon esille. Ölökyn ähkäisy kiertää Julma-Ölkyn 
ympäri ja esittelee sen luontoa sekä maisemia. Järvien polku kiertelee Hossan 
keskeisten järvien ympäri ja tutustuttaa kulkijan juuri siihen, mitä Hossassa 
arvostetaan – kirkasvetisiin rauhallisiin järvimaisemiin. Luontopolku kulkee 
luontokeskuksen lähellä ja esittelee Hossan harjualuetta sekä sen syntyhisto-
riaa ja muodostumista jääkaudella. Lisäksi maastoon on merkitty poronhoi-
toon liittyviä kohteita vähän teemareitin tapaan, mutta sitä ei tuoda missään 
kovin hyvin esille nykyisellään. Reitistön varrella sijaitsee esimerkiksi poro-
katiska, vanha poroerotusaitaus ja porotalleja.

Teemareitit ovat Hossassakin oiva tapa avata alueen rikasta maisema- ja kult-
tuurihistoriaa. Yllä mainitut jo nykyisin olemassa olevat reitit ovat hyviä, mut-
ta niitä pitäisi tuoda paremmin esille sekä internetistä löytyvissä että paperi-
sissa kartoissa ja lisäksi maastossa. Karttoihin teemareitit kannattaisi merkitä 
esimerkiksi omanlaisillaan symboleilla, jotka toistuisivat samanlaisina myös 
maastossa. Maastossa teemareitit olisi hyvä huomioida myös opasteviitoissa 
ja kartoissa kulun helpottamiseksi. Teemat pitäisi tuoda siis selkeästi esille ja 
suunnitella reitit myös muuten sopivan mittaisiksi sekä kiinnostaviksi.

Edellä mainittujen teemareittien lisäksi Hossassa olisi hyvät puitteet myös 
esimerkiksi tervanpolton ja perinteisen metsäsavotan esittelyyn teemareitin 
muodossa. Maastosta löytyy monia tervahautoja, toiset paremmin ja toiset 

84	 Luontoon.fi,	Hossan	reitistö,	2016.

huonommin säilyneitä. Niiden lisäksi monet autiotuvat ovat vanhoja savotta-
kämppiä, jotka teemareitille voisi hyvin ottaa mukaan, mikäli niiden sijainti 
olisi sopiva. Toinen uusi teemareitti voisi liittyä Hossan harjuihin. Reitti pyr-
kisi kulkemaan harjuja pitkin mahdollisimman paljon. Se esittelisi luontopol-
kua laajemmalla alueella harjuilta aukeavia näkymiä ja sitä, miten harjut ovat 
muokanneet alueen maisemaa esimerkiksi vesistöjä muotoilemalla. Samalla 
saisi hyvän yleiskuvan koko Hossan keskeisistä alueista. Harjumaastossa kul-
kevan teemareitin jyrkillä, eroosiolle herkillä rinteillä kulumisen ehkäisemistä 
pitäisi suunnitella etukäteen ja toteuttaa tarpeen vaatiessa, jos kulutus osoit-
tautuu kovaksi.

Kulttuuriperintöalueet

Teemareittien lisäksi Hossasta voitaisiin osoittaa erityisiä kulttuuriperintö-
alueita, joihin voi käydä tutustumassa halutessaan ja siten nähdä jonkin tie-
tyn puolen Hossasta. Mahdollisuuksia kulttuuriperintöalueiksi Hossassa olisi 
joenrantaniityillä Aittojoen varrella, poronhoitorakenteilla Iso-Valkeaiselta 
aina Joukojärven päädyssä sijaitseville pyyntikuopille asti ja perinteistä sa-
vottaperinnettä sekä tervanpolttoa esittelemään perustettavalla alueella.

Aittojoen varrella sijaitsevat parhaillaan metsittyvät joenrantaniityt muistut-
tavat Hossassa harjoitetusta niittytaloudesta. Lähes koko nykyisen retkeily-
alueen osalla Aittojoen vartta joen rantoja täplittävät vanhat niityt ja hiljalleen 
lahoavat niittyladot. Niityt ovat kosteita ja kulku niiden läpi menevää polkua 
pitkin on haastavaa, sillä monin paikoin pitkospuita ei ole, vaikka niille olisi 
tarvetta. Niiltä osin kun pitkospuita on, ovat ne pääosin huonossa kunnossa 
ja osa jopa käyttökelvottomia. Aittojoen varteen tarvittaisiin siis kunnostusta 
ja uusimista nykyisille pitkospuille ja uusia pitkospuita kohtiin, jotka ovat 
nykyisellään liian vaikeakulkuisia. Reittiä voisi linjata uudelleen siten, että 
se poikkeaisi lähemmäksi vanhoja niittylatoja, jolloin niihin pystyisi tutustu-
maan tarkemmin. Lisäksi alueen kulttuurihistoriaa voisi tuoda enemmän esille 
vaikka esitteessä, internetissä ja paikan päällä olevissa kylteissä.(viereinen sivu) Kuva 51. Kartalla esitetään suunniteltuja teemareittejä ja kult-

tuuriperinnealueita.
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Poronhoitorakenteet muodostavat jo nykyään löyhän kulttuuriperintöalueen. 
Kohteita on maastossa siellä täällä. Osa niistä on merkitty myös karttaan 
nähtävyyksiksi, kuten esimerkiksi vanha poroerotusaitaus Lounat-Valkeai-
sen eteläpuolella. Uudempaa aitausta ja joitakin porotalleja esimerkiksi ei 
ole erikseen otettu kartassa esille, vaikka ne karttamerkintöinä onkin esitetty. 
Kulttuuriperintöalueen osana poronhoitorakenteita olisi hyvä tuoda enemmän 
esille kartoissa ja maastossa, että poronhoitoperinne tulisi selkeämmin esille 
ja Hossassa olisi enemmän nähtävyyksiksi miellettäviä kohteita. Poronhoi-
tokulttuurialueen keskiöön tulisivat luontevasti Kokalmuksen ja Lounajan 
ympäristöstä löytyvät porotallit, porokatiskat sekä vanha poroaitaus. Niiden 
lisäksi alue voisi käsittää esimerkiksi uudemman poroaitauksen Iso-Valkeai-
sen länsipuolella sekä pyyntikuopat Joukojärven länsipäädyssä. Pyyntikuopat 
muistuttaisivat poronhoidon historiasta ja kertoisivat siitä, miten peuraa on 
ensin pidetty metsästettävänä saaliseläimenä, mutta myöhemmin se on kesy-
tetty puolivilliksi laiduneläimeksi.

Kolmas kulttuuriperintöalueeksi soveltuva alue voisi olla perinnesavotta-alue. 
Hossaan voitaisiin perustaa alue, jolla elävöitetään perinteistä savotointia ja 
tervanpolttoa. Perinteiset toimet voitaisiin toteuttaa pienialaisesti alueella, 
joka ei ole luonnonoloiltaan erityisen arvokas. Alueella voitaisiin järjestää 
savottaleirejä tai muita tapahtumia, jossa perinteisiä savotta- ja tervanpolt-
tomenetelmiä opetettaisiin leireille osallistuville. Varsinaisen toiminnan li-
säksi leireillä voitaisiin käydä tutustumassa maastossa näkyviin jäänteisiin 
vanhoista savotoista sekä tervahaudoista. Pikkuhiljaa perinnesavotta-alueelle 
muodostuisi myös oma historiansa ja siellä alkaisi näkymään vanhojen perin-
nesavottojen sekä tervahautojen eri ikäisiä jälkiä. Perinnealue sekä perinteitä 
elävöittävä toiminta toisivat kansallispuistoon uudenlaista käytännönläheistä 
kulttuurinäkökulmaa ja esittelisivät myös Hossan alueen kulttuurihistoriaa. 
Sillä olisi valistava vaikutus paitsi perinneleirien muodossa, myös muuten 
alueella vieraileville ihmisille. Perinnesavotta-alueella savotoinnin ja tervan-
polton jälkien häipymistä maisemassa voisi seurata. Eri aikoina tehtyjen sa-
votoiden ja tervanpolttojen yhteyteen voisi liittää esimerkiksi kylttejä, jotka 
kertoisivat tapahtumasta sekä sen ajankohdasta.

Perinneleirit ja kurssit

Monet perinteiset esimerkiksi metsänhoitoon ja jopa kalastukseen liittyvät tai-
dot ovat hiljalleen katoamassa valtaosan väestöstä kaupungistuessa ja etäänty-
essä luonnosta yhä enemmän ja enemmän. Kansallispuistojen tehtävälistassa 
mainitaan, että niillä täytyy olla myös valistuksellista arvoa, ja uskonkin sen 
merkityksen korostuvan vielä nykyistä enemmän tulevaisuudessa, kun esi-
merkiksi perinteisiä luontoon ja eräharrastukseen liittyviä taitoja ei välttämät-
tä enää opitakaan vanhemmilta.

Nykyään monen ensimmäinen reaktio uutta kohdatessa on tutkia asiaa interne-
tistä. Sama pätee uusien taitojen opetteluun. Internet onkin usein varsin hyvä 
tapa asioiden tutkimiseen, mutta esimerkiksi monet erätaidot pystyy parem-
min harjoittelemaan oikeassa eräympäristössä jonkun näyttäessä käytännössä, 
miten asiat tehdään parhaiten ja turvallisuus huomioiden.

Viime aikoina virkistys- ja muukin toiminta on suuntautunut enenevässä mää-
rin ohjattua toimintaa kohti. Erilaisille leireille, ohjatuille retkille ja kursseille 
on nyt enemmän kysyntää kuin koskaan aiemmin. Lomallaan monet ihmiset 
eivät halua huolehtia tai järjestellä asioita, vaan ovat valmiita maksamaan oh-
jelmapalveluista tai valmiista matkoista oman elämyksensä parantamiseksi. 
Myös luontomatkailukohteet – kansallispuistot ennen kaikkea – pitäisikin 
saada sidottua entistä paremmin osaksi eri sisältöisiä ja tasoisia palveluita.

Erilaiset ohjatut leirit ja kurssit olisivat hyvä tapa tuoda kansallispuistoihin uu-
denlaisia aktiviteetteja (kuva 52). Leirit ja kurssit voisivat houkutella alueel-
le uusia käyttäjäryhmiä, jotka eivät välttämättä olisi kiinnostuneita pelkästä 
retkeilystä. Kuitenkin samalla toteutettaisiin yhtä kansallispuistojen tärkeistä 
tehtävistä: valistuksen levittämistä.

Perinneleireille – kuten myös muunlaisille leireille – olisi Hossassa jo val-
miiksi hyvät puitteet. Leireille osallistujista monet todennäköisesti majoittui-
sivat vuokrattaviin mökkeihin, joita Hossan lähellä on jo valmiiksi. Luonto-
keskus olisi oivallinen paikka koordinoida leirejä ja jakaa niistä tietoa. Itse 
leiritoiminnan ohella Hossassa voisi käydä tutustumassa maastossa oleviin 
leirin aiheeseen liittyviin kohteisiin. Erilaisia leirejä voisivat olla esimerkiksi 
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perinteisin menetelmin toteuttava metsäsavotta, tervanpoltto tervahaudassa, 
ohjattu kalastus ja poroerotus.

Leirejä järjestäessä täytyisi miettiä tarkkaan niiden järkevin mahdollinen to-
teutus. Toiminta täytyy ajatella nimenomaan osallistujia varten tehtäväksi, 
mutta toiminnasta ei saa koitua haittaa luontoarvoille, eikä eläinten hyvin-
voinnille. Esimerkiksi poroerotuksissa, joihin sivullisetkin ovat välillä käy-
neet tutustumassa, ylimääräiset ihmiset ovat lähinnä tiellä ja mahdollisesti 
lisäämässä eläinten stressiä. Siksi niissä järjestelyt on mietittävä erityisen 
huolellisesti. Metsäsavotassa ja tervahaudan polttamisessa ei varsinaisesti ole 
samaa ongelmaa, mutta niissä turvallisuuteen liittyvät seikat on huomioitava 
tarkasti. Ohjattu kalastus sen sijaan on oivallinen tapahtumapalvelu sen help-
pouden ja turvallisuuden vuoksi. Siinä ei tarvitse miettiä juurikaan luonnon 
pilaamista, eikä ihmisten turvallisuutta.

Ohjelmapalveluita – mukaan lukien perinneleirejä ja kursseja – voisi markki-
noida ja toteuttaa monille eri kohderyhmille eritasoisina ja -sisältöisinä paket-
teina. Hyviä kohderyhmiä voisivat olla esimerkiksi maahanmuuttajat ja pako-
laiset jo vastaanottokeskuksista lähtien, vanhukset, ulkomaiset matkailijat ja 
erilaiset ryhmät.

Maahanmuuttajat ja pakolaiset voitaisiin saada ymmärtämään paremmin suo-
malaista kulttuuria ja sen historiaa ohjelmapalveluiden avulla. Näin kansallis-
puisto toteuttaisi valistuksellista tavoitettaan ja samalla auttaisi levittämään 
ympäristötietoutta sekä -harrastusta uusien ihmisryhmien keskuuteen. Hos-
salla olisi potentiaalia myös vanhusten aktivoinnissa esimerkiksi ohjattujen 
retkien avulla. Luonnossa liikkumisen tai oleilemisen positiiviset vaikutukset 
fyysiseen terveyteen ja mielenterveyteen on osoitettu monissa eri tutkimuk-
sissa. Vanhuksille vaikutukset voivat olla erityisen tärkeitä ja tuottaa näkyviä 
tuloksia. Ulkomaiselle matkailijalle ohjelmapalvelut madaltavat kynnystä läh-
teä luontoon, sillä itsekseen voi olla hankalaa löytää tarpeeksi tietoa matkan 
suunnitteluun saati saamaan siitä irti niin paljon kuin mahdollista. Erilaisille 
ryhmille – vaikka yrityksille, yhdistyksille tai kouluryhmille – ohjattu toi-
minta helpottaa retken suunnittelun taakkaa ja auttaa tekemään kokemuksesta 
paremman.

Kuva 52. Perinteisten taitojen elävöittämiseen voisi olla hyvät puitteet kansallis-
puistoissa esimerkiksi kulttuuriperinnealueella.
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Toiminta kansallispuistossa, verkostoituminen ja 
yhteistyö

Koko nykyinen maailma ja elämäntapa perustuvat verkottumiseen. Aktivitee-
tit ja toiminnot linkittyvät toisiinsa ja limittyvät niin tilallisesti kuin teemalli-
sestikin. Estetiikasta ja taiteesta on tullut kiinteä osa koko yhteiskuntaa. Niitä 
ei nähdä enää päälle liimattuina asioina, joihin panostetaan, kun kaikki muu 
on kunnossa, vaan niiden sisällyttämistä osaksi kokonaisuutta pidetään tär-
keänä. Eri alat sekä toiminnot sekoittuvat ja niiden rajat hämärtyvät.

On tärkeää, että Suomen suojelualueiden verkosto muuttuu muun yhteiskun-
nan mukana. Suojelu on luonteeltaan yleisesti ottaen melko konservatiivista ja 
selkeästi omana osanaan yhteiskuntaa. Sen tehtävänä on pyrkiä säilyttämään 
lajistoa, luonnon monimuotoisuutta sekä elinympäristöjä ja auttaa ihmistä op-
pimaan enemmän luonnosta sekä sen toiminnasta. Suojelu linkittyy yhteis-
kunnassamme tutkimukseen, jota esimerkiksi oppilaitoksissa ja tutkimuskes-
kuksissa tehdään, mutta muuten suojelutoiminta on hyvin irrallaan kaikesta 
muusta.

Suojelun kanssa rinnan toimii kansallispuistoissa virkistyskäyttö. Sillä on 
suojelua selkeämpi linkki yhteiskunnan toimintaan. Alueiden virkistyskäytön 
on nimensä mukaisesti tarkoitus huolehtia kansalaisten virkeydestä ja henki-
sestä hyvinvoinnista. Se pitää myös yllä kaupungistuvan yhteiskunnan luon-
tosuhdetta. Virkistyskäytön ohella luonnossa liikkuvien tieto luonnosta ja sen 
ilmiöistä karttuu. Kansallispuistot toimivat nykyisin lähinnä kohteina omatoi-
miretkille ja ohjatulle retkeilytoiminnalle. Mahdollisuuksia ulottaa kansallis-
puistojen vaikutusta tiiviimmin osaksi yhteiskuntaa ja tuoda niihin uudenlais-
ta toimintaa olisi kuitenkin paljon.

Kansallispuistot voisivat toimia enemmän näyttämöinä tai puitteina erilaisille 
tapahtumille. Hossassa on jo järjestetty useampana vuonna Muinaistulet- ni-
minen tapahtuma (kuva 53). Se sisältää erilaisia muinaisista uskomuksista ja 
mytologioista ammentavia kulttuuriohjelmanumeroita kuten tanssia, tulitai-
detta, konsertteja, teatteria ja luentoja85. Toinen hyvä esimerkki on Operaatio 

85 Ylä-Kainuun uutinen Muinaistulista, 2014.

Paulaharju. Se on kulttuuritapahtumasarja, joka järjestetään Lapin erämais-
sa eri kansallispuistojen alueella yhteensä viiden vuoden aikana. Perinteisen 
näyttämön sijaan teatraalisten esitysten puitteina käytetään kansallispuistoissa 
olevia luonnonympäristöjä. Katsojille osa kokemusta on tapahtumapaikoille 
vaeltaminen, sillä niille ei pääse ilman kävelemistä. Operaatio Paulaharjus-
sa näyttämötaide viedään upeisiin uudenlaisiin ympäristöihin ja yhdistetään 
luontokokemukseen. Samassa hengessä taidetta ja luontokokemusta on yhdis-
tänyt suomussalmelainen taiteilija Reijo Kela, jonka monet tunnetut tanssite-
okset sekä performanssit ovat sijoittuneet Suomussalmen luontoon.

Kansallispuistoihin linkittyvä kulttuuritoiminta toisi retkeilyn ja luontohar-
rastuksen pariin uusia käyttäjäryhmiä ja lisäisi niiden näkyvyyttä. Luonto 
voi myös tukea esityksiä ja tuoda niihin uuden, ainutlaatuisen ulottuvuuden. 
Kaikkiin tapahtumiin ei toki ole Operaatio Paulaharjun esitysten tapaan pakko 
vaeltaa kymmeniä kilometrejä jalan, sillä jo pienikin kävely tapahtumapaikal-
le metsän läpi virittää yleisön erilaiseen tunnelmaan. Hossassa myös esteetön 
kulku olisi helppoa järjestää luonnon keskelle sijoittuvien kulttuuritapahtu-
mien esityspaikoille. Kulttuuriyhteistyötä voitaisiin kansallispuistoissa aluksi 
kokeilla esimerkiksi paikallisten taiteilijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. 
Tunnetummat taiteilijat voisivat myöhemmin tuoda kävijöitä kauempaakin 
kansallispuistoihin.

Kansallispuistot ovat laajoja alueita, joissa olisi puitteet hyvin monipuoli-
seen toimintaan. Kaikkea toimintaa, jota kansallispuistoissa voisi järjestää, on 
haastavaa listata tai edes keksiä, sillä erilaisia aktiviteetteja ja toimijoita on jo 
nykyisin runsaasti. Yksityiset toimijat ja toiminnot tulisi toivottaa kansallis-
puistoihin tervetulleiksi, kunhan kansallispuistoille ei koidu niistä haittaa, sil-
lä loppujen lopuksi kansallispuistoille on ympäristöä kunnioittavista tapahtu-
mista ja toiminnasta hyötyä. Jotta kansallispuistojen kävijäkuntaa pystyttäisiin 
laajentamaan, tulisi niiden pyrkiä profiloitumaan enemmän yhteishyödyllisinä 
puitteina ja avoimina paikkoina esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.

(viereinen sivu) Kuva 53. Perinteisien taitojen elävöittämiseen voisi olla hyvät 
puitteet kansallispuistoissa esimerkiksi kulttuuriperinnealueella.
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Suunnittelemalla toiminta ja tapahtumat tarkasti saadaan ne sovitettua hyvin 
kansallispuistoon retkeily- ja luontoarvojen kärsimättä niistä. Silloin lisään-
tynyt toiminta ja järjestetyt tapahtumat eivät vähennä kansallispuiston virkis-
tyksellistä tai suojelullista arvoa, vaan pikemminkin lisäävät ihmisten tietoi-
suutta niistä ja tuovat retkeilyharrastuksen piiriin uusia ihmisiä.

Aktiiviteetit

Hossan kehittämisen yhteydessä on hyvä tarkastella alueella tapahtuvia aktivi-
teetteja. Nykyiset aktiviteetit Hossassa eivät ole haitaksi ympäristölle ja niitä 
voi hyvin jatkaa. Hossaan perustettavan kansallispuiston myötä kalastukseen 
ja paikallisten metsästykseen on hyvä kiinnittää huomiota, sillä kansallispuis-
to lähtökohtaisesti estää metsästyksen ja rajoittaa kalastusta. Metsästystä ja 
kalastusta kansallispuistoissa voidaan säädellä poikkeuksilla rauhoitussään-
nöksistä. Metsähallituksen kanta on, että kansallispuiston perustaminen vai-
kuttaisi mahdollisimman vähän kalastukseen sekä metsästykseen Hossassa ja 
se on myös minun mielestäni oikea ratkaisu. Metsästys sallitaan poikkeuksella 
paikallisille. Kalastuksessa kalojen istuttaminen täytyy myös erikseen sallia.

Uusia aktiviteetteja

Uusia aktiviteetteja Hossassa voisivat olla jo mainitut perinneleirit ja kurssit, 
kulttuuritoiminta, maastopyöräily sekä kallio- ja jääkiipeily. Maastopyöräily 
ja kiipeily ovat aktiviteetteja, jotka on syytä suunnitella huolella, sillä hallitse-
mattomina molemmista voi olla merkittävää haittaa ympäristölle.

Maastopyöräily

Maastopyöräily on nopeasti suosiotaan kasvattava laji, jonka sopivuudesta 
kansallispuistoihin on käyty vilkasta keskustelua. Toisaalta maastopyöräily 
kuluttaa maastoa paljon ja pilaa herkkää maisemaa etenkin yhdessä luon-
nollisen eroosion kanssa. Toisaalta taas maastopyöräily on hiljaista ja toisi 
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kansallispuistoihin uusia kävijöitä sekä avaisi heille alueita, jonne olisi liian 
pitkä matka kävellen. Oikein suunniteltuna ja mahdollisesti tarvittavilta osin 
vahvistettuna maastopyöräilyreitit voidaan saada kulutusta kestäviksi. Siten 
maastopyöräilyn haittoja pystytään vähentämään ja pyöräily voidaan sallia 
kansallispuistossa. Suunnittelin työssä aiemmin esiintyneessä kartassa esitetyt 
maastopyöräilyreitit siten, että niistä muodostuisi riittävän kattava verkosto, 
mutta mahdollisimman vähän haittaa muulle retkeilylle. Suunniteltu reitistö 
vie Hossan merkittäville nähtävyyksille. Niiden lisäksi maastopyöräreittejä 
myöten pääsisi Hossan kylään sekä vähemmän käytettyihin länsiosiin. Moi-
lasenvaaran ympäristössä maastopyöräily tapahtuu autotietä pitkin. Se on no-
pea tapa päästä vierailemaan alueen länsilaidalla. Lisäksi huonossa kunnossa 
olevaa Perankaan johtavaa patikkareittiä saataisiin elvytettyä osin sitä myöten 
kulkevan maastopyöräreitin avulla.

Kalliokiipeily

Hossassa on muutama kallio, jotka vaikuttaisivat soveltuvan kalliokiipeilyyn 
todella hyvin. Soveltuvia kallioita olisi Julma-Ölkyn reunamilla, mahdolli-
sesti Somerjärvellä Värikallion lähellä ja Ala-Pääskin kanjonissa Somerjär-
ven länsipäädyssä. Kalliokiipeily on lähtökohtaisesti luontoa kunnioittava 
laji, jonka haitat ympäristölle ovat paikallisia. Pääosin suurimmat kiipeilystä 
koituvat haitat liittyvät siihen, että kiipeilykalliota perustettaessa kallioseinä-
mä yleensä putsataan irtonaisesta aineksesta turvallisuuden parantamiseksi. 
Ennen sitä on syytä tarkistaa, ettei kallion pinnassa kasva uhanalaisia tai ar-
vokkaita sammaleita, jäkäliä tai muita kasveja. Toinen kalliokiipeilyn haitta 
on visuaalinen. Kiipeillessä käsiin hierotaan magnesiumoksidijauhetta pidon 
parantamiseksi. Kallioon koskiessa osa jauheesta hankautuu käsistä pois ja jää 
kallioon kiinni. Kiipeilykallioissa näkyykin usein valkoisia jälkiä niillä koh-
din, joista kiipeilijät ovat ottaneet käsin kiinni. Sen vuoksi Värikallion välittö-
mässä läheisyydessä sijaitsevat kalliot eivät sovi kiipeilyyn, vaikka kallioiden 
jyrkkyys olisikin sopiva. Suunniteltaessa Hossaan kiipeilykalliota tulisi en-
siksi selvittää soveltuvat kallioseinämät, joissa ei ole uhanalaisia kasvilajeja 
ja määritellä lisäksi, mitkä seinämät eivät kiipeilystä aiheutuvien visuaalisten 
haittojen vuoksi sovi kiipeilyyn. Julma-Ölkyn reunamilla on viisi paikkaa, 
joissa kallioseinämät vaikuttavat sopivan jyrkiltä kiipeilyyn. Niitä on järven 

keskikohdassa sekä sen eteläpäädyssä molemmin puolin järveä. Somerjärven 
rannalla taas mahdollisia kiipeilykallioita olisi neljä. Yksi olisi Värikalliolta 
noin 350 metriä luoteeseen, jolloin haittaa Värikalliolle ei koituisi. Toinen taas 
olisi etelärannalla jyrkänteen kohdalla. Kaksi muuta sijaitsisivat järven län-
sipäädyssä Ala-Pääskin kanjonissa. Jos kiipeilykallioita perustettaisiin edel-
lä mainittuihin paikkoihin, ne olisi tarkistettava etukäteen sekä kiipeilyn että 
luonnon ja Hossan muiden aktiviteettien näkökulmista.

Talvisin esimerkiksi Julma-Ölkyn seinämille muodostuvilla jääputouksilla 
olisi potentiaalisia harrastuspaikkoja jääkiipeilyyn. Kalliokiipeilyn sijaan jää-
kiipeily ei vaadi kallioiden putsaamista, eikä mitään pysyviä rakenteita maas-
toon tarvita. Jääputouksen sulaessa keväällä kaikki kiipeilystä aiheutuneet 
jäljet häviävät.

Ympäristötaide

Vaellukselle tai muulle luontoretkelle lähtiessä ei ehkä ensiksi tulisi ajatelleek-
si taidetta. Ympäristötaide tai esimerkiksi puuveistokset voisivat kuitenkin 
sopia kansallispuistoonkin hyvin. Oikein toteutettuna taide tuo kansallispuis-
toon lisää mielenkiintoista katsottavaa ja koettavaa, eikä vähennä mitenkään 
luonnon suojeluarvoa. Nykyään taidetta on jo esillä ja myynnissä monien 
kansallispuistojen yhteydessä luontokeskuksissa. Luontokeskuksen lähellä 
voisi kulkea esimerkiksi lyhyt taidepolku, joka yhdistäisi luonnon ja taiteen 
toisiinsa. Taidepolku tai vastaava voitaisiin toteuttaa esimerkiksi paikallisen 
taidekoulun tai -yhteisön kanssa yhteistyössä. Taiteilijat saisivat töitään näy-
tille paikkaan, jossa käy vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä, ja vastineeksi 
kansallispuisto saisi taiteesta yhden uuden vetonaulan lisää.
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5. Työn laajempi konteksti

Työn hyödynnettävyys

Maisema-analyysin osalta työni käsittelee pääasiassa Hossaa, mutta sivuaa 
myös Suomen kansallispuistoja yleisellä tasolla. Siten työ sopii hyvin Hos-
saan avattavan kansallispuiston kehittämiseen. Työ voi kuitenkin lisäksi an-
taa eväitä muiden Suomen kansallispuistojen kehittämiseen uusien ajatusten 
avulla. Työni ajatukset kansallispuistojen liittämisestä kiinteämmin osaksi 
muuta yhteiskuntaa esimerkiksi kulttuurin avulla auttavat kansallispuistoja 
pysymään arvostettuina ja suosittuina. Mietittäessä uuden kansallispuiston 
perustamista, voi apuna käyttää työssäni esiteltyä prosessia, jota käytettiin 
Hossan kansallispuistohankkeen selvittely- ja hakuvaiheessa.

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Matkailun trendit

Työssäni otetaan huomioon vallitsevat kansainväliset trendit luontomatkailus-
sa sekä yhteiskunnassa yleisesti. Luontomatkailussa valmiiden ohjelmapal-
veluiden suosio on kasvussa. Ihmiset etsivät elämyksiä, seikkailuja ja paljon 
erilaisia kokemuksia etenkin matkaillessaan ulkomailla. Ohjelmapalveluiden 
laaja valikoima ja räätälöidyt tapauskohtaiset paketit ovat entistä tärkeäm-
piä ja kysytympiä.86 Kansallispuistoilla on tulevaisuudessa potentiaalia olla 
keskiössä laajenevassa matkailun lajikentässä, jossa limittyvät esimerkiksi 
luontomatkailu, kulttuurimatkailu, hyvinvointi- ja terveysmatkailu sekä elä-
mysmatkailu. Eri matkailun lajit täytyy pystyä sovittamaan lisäksi luonnon-
suojelun kanssa yhteen siten, ettei luonnolle koidu toiminnasta haittaa.

86 Puhakka, Riikka 2011.

Myös matkailijat ovat alkaneet tiedostaa ihmistoiminnan vaikutuksia luon-
toon enemmän ja osaavat arvostaa valintoja, jotka säilyttävät ja suojelevat 
luonnon monimuotoisuutta ja arvoja.

Suojelun nykytila

Suojelualueiden asema on tällä hetkellä kuitenkin hankala. Hallituksen sääs-
tötoimet ovat vaikuttaneet muun muassa metsien suojeluun sekä monimuo-
toisuuteen tähtäävään METSO-ohjelmaan ja soidensuojeluun. Määrärahoja 
on karsittu ja aiottuihin tavoitteisiin ei näillä näkymin päästä. Myös suojelun 
asema on heikentymässä uuden metsähallituslain myötä. Lain myötä Metsä-
hallituksen metsätalousliiketoiminta yhtiöitetään. Yhtiöittämisen lisäksi 40 
000 hehtaaria nykyisiä virkistysmaita Lapista siirretään niin sanottuun kol-
manteen taseeseen, jolla ei ole tuotto-odotuksia, mutta ne eivät myöskään ole 
enää luontopalveluiden hallinnassa.

Huolimatta suojelualueiden tilanteesta en usko kansallispuistojen olevan suu-
rimpina kärsijöinä. Niiden asema on tällä hetkellä suhteellisen hyvä. Kansal-
lispuistot ovat näkyviä kansallisia ylpeydenaiheita. Kansallisylpeyden lisäksi 
niiden arvo virkistyksessä on tunnettu ja arvostettu.

Ympäristötietouden kasvusta ja asenteiden muuttumisesta on näkynyt viitteitä 
jo jonkin aikaa esimerkiksi medioissa ja ihmisten suhtautumisessa uutisiin. 
Esimerkiksi Metsähallituslain muutosta vastustava kampanja nousi suosituksi 
ja sen osana kerätty adressi keräsi nopeasti melkein 130 000 allekirjoitus-
ta. Asenneilmapiirin muuttuminen voisi ennakoida myös käytännön tilanteen 
muutosta tulevaisuudessa. Asenneilmapiirin muuttuminen ympäristönsuoje-
lua ja luonnon monimuotoisuutta kohtaan on todella hyvä asia. Seuraava askel 
olisi todeta ja hyväksyä vaadittavat käytännön toimet tilanteen parantamisek-
si.
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Teknologia ja kansallispuistot

Teknologian rooli ihmisten arjessa kasvaa jatkuvasti. Se sulautuu osaksi toi-
mintaa ja helpottaa elämää. Tulevaisuudessa luonnossa liikkuessa on yhä 
yleisempää tutkia havaintoja esimerkiksi älypuhelimen avulla. Kohdatessa 
tuntemattoman kasvi- tai eläinlajin, siitä voi ottaa kuvan ja tunnistaa kohteen 
älypuhelimen avulla. Linnun viserrystä voi nauhoittaa, jolloin älypuhelinso-
vellus tunnistaa sen ja esittää tietoa kyseisestä lintulajista. Suunnistus taas on 
onnistunut gps:n avulla jo jonkin aikaa.

Teknologia on löytämässä tietään myös kansallispuistoihin. Se tuo tullessaan 
uusia harrastuksia, kuten geokätköilyn, jossa gps-koordinaattien avulla etsi-
tään toisten luontoon jättämiä kätköjä tai tehdään itse omia kätköjä. Paikka-
tietosovellukset tulevat yleistymään ja opastuskylttien sijaan tietoa voi etsiä 
puhelimesta juuri silloin, kun sitä tarvitsee. Virtuaalitodellisuus yhdistetään 
nykyään lähinnä peleihin, mutta avustetun todellisuuden avulla myös luonto-
kohteisiin pystyttäisiin lisäämään virtuaalinen kerros oikean maiseman pääl-
le. Virtuaalikerroksen avulla maisemassa tapahtuneita muutoksia pystyttäisiin 
havainnollistamaan paremmin käytännössä – alkaen esimerkiksi vuodenaiko-
jen vaikutuksista ja päättyen historiallisiin rakennelmiin, jotka voitaisiin vir-
tuaalisina näyttää nykyisessä maisemassa. Kiinnostavia mahdollisuuksia on 
paljon, kunhan teknologia kehittyy ja opimme hyödyntämään sitä paremmin.

Kaikesta huolimatta kansallispuistot ovat yhteiskunnassamme melko konser-
vatiivisessa roolissa luonteensa vuoksi. Niiden keskeisin tarkoitus on vaalia 
luontoa sellaisena kuin se on. Ihmisille kansallispuistot toimivat terapeuttisi-
na, rauhoittavina keitaina, joissa pääsee irtautumaan arjen rutiineista ja kaiken 
läpäisevästä teknologiasta. Sellaisina kansallispuistot epäilemättä tulevat toi-
mimaan myös tulevaisuudessa ihmisille, jotka niin haluavat.

Muu tutkimus

Hossan muuttaminen kansallispuistoksi ei ole hankkeena ainutlaatuinen. Tei-
jon entinen retkeilyalue on ollut vuoden 2015 alusta alkaen kansallispuisto. 
Tilanne Teijolla oli pitkälti sama kuin Hossassakin: luonnonarvoiltaan rikas 
alue oli jäämässä metsätalouden jalkoihin. Rajuiksi koetut hakkuut saivat ak-
tiiviset kansalaiset heräämään ja alkamaan kampanjoinnin sen puolesta, että 
Teijon luonnonarvot säästyisivät. Nyt Hossa on valittu Suomen 100-vuotis-
juhlavuonna perustettavaksi kansallispuistoksi ja siten seuraa Teijon aiemmin 
viitoittamaa polkua.

Hossan tapauksessa taustalla on ollut osittain huoli alueen tulevaisuudesta 
retkeilyalueena. Metsätalouden pelättiin hävittävän pikkuhiljaa Hossan hie-
non maiseman retkeilyaluestatuksesta huolimatta. 100-vuotisjuhlavuosi sattui 
osumaan Hossan kannalta sopivaan kohtaan: Muutama vuosi sitten Hossassa 
oltiin aloittamassa rajuiksi koetut hakkuut, mutta ne keskeytyivät vastustuk-
sen vuoksi. Se antoi kipinän yrittää uudelleen kansallispuiston saamista Hos-
saan. Kipinän lisäksi Hossa sai medioissa näkyvyyttä, joka tuki kansallispuis-
tohanketta.
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Hossan tutkimus

Vaikka Hossa on jo pitkään toiminut virkistysalueena, siitä ei ole olemassa 
kovinkaan paljon tietoa, eikä alueesta koskaan ole tehty varsinaista maise-
ma-analyysiä. Metsähallituksen Hoito- ja käyttösuunnitelmissa käsitellään 
muiden asioiden ohella myös Hossan ja Moilasenvaaran maisemia, mutta 
analyysi on hyvin kevyt ja yleispiirteinen. Nyt kun Hossasta on tulossa kan-
sallispuisto, on hyvä, että myös Hossan maisemaa on tutkittu pintapuolta tar-
kemmin.

Kansallispuiston perustamisen vuoksi sen tulevalle alueelle ollaan tekemässä 
uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Sen myötä alueesta tuskin tulee kuiten-
kaan esiin juurikaan uutta tietoa ainakaan maiseman osalta.

Tässä työssä maisemaa on analysoitu aiempaa tarkemmin. Analyysia ja työn 
tarkkuutta ovat kuitenkin rajoittaneet hyvin niukat tarjolla olleet lähtötiedot 
sekä resurssit. Tarvetta tarkemmalle lisätutkimukselle jää yhä tämän työn jäl-
keenkin. Lisätutkimukset olisi hyvä aloittaa uudella, maisema-arvoja erityi-
sesti kartoittavalla kenttätutkimuksella, jonka pohjalta myös analyysin voisi 
tehdä tarkemmin.

Tarkempi maisema-analyysi auttaisi ymmärtämään paremmin alueen maise-
mallisia arvoja ja sen pohjalta voisi alkaa kehittämään Hossan aluetta entistä 
paremmin maisemallisista lähtökohdista. Se mahdollistaisi uusien maisemaan 
liittyvien seikkojen huomioimisen niin retkeilyä ja virkistystä kuin syrjään 
jätettäviä alueitakin suunniteltaessa.

Suomen kansallispuistot muutoksen keskellä

Tässä työssä on pohdittu Suomen virkistys- ja suojelualueiden asemaa muut-
tuvan yhteiskunnan paineessa. Työn kohteena on ollut Hossan retkeilyalue, 
mutta samoja periaatteita voi hyvin soveltaa myös muihin virkistys- ja suo-
jelualueisiin pohdittaessa niiden tulevaisuutta. Työssä kansallispuistoille ja 
retkeilyalueille esitetään uusia käyttömuotoja, jotka toisivat alueille lisää kä-
vijöitä ja pitäisivät alueet mukana muuttuvassa yhteiskunnassa.

Kansallispuistot ja luonnonsuojelu ovat lähtökohtaisesti luonteeltaan konser-
vatiivisia, sillä tarkoituksena on usein säilyttää alue sellaisena kuin se parhail-
laan on. Ulkopuolinen yhteiskunta kuitenkin asettaa alueille paineita kehittyä 
ja mukautua jatkuvasti uusiin tarpeisiin. Myöskään virkistykseen käytetyt 
suojelualueet eivät jää kehityspaineiden ulkopuolelle ja niiden on pystyttä-
vä muuttumaan yhteiskunnan mukana, jotta niiden asema virkistyskäytössä 
pysyy vakaana. Virkistyskäytössä olevien suojelualueiden avulla myös muut 
suojelualueet saadaan toivottavasti säilytettyä ja rahoitus turvattua varsinai-
selle suojelutoiminnalle.
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6. Yhteenveto

Hossalle kansallispuisto on kauan odotettu tunnustus. Kansallispuistohank-
keessa tärkeintä on ollut laaja hyväksyntä, joka on saavutettu tietoa jakamalla 
ja virheellisiä käsityksiä korjaamalla. Hossaan kansallispuiston perustaminen 
on suhteellisen helppoa jo valmiiksi olemassa olevan kehittyneen retkeilyinf-
rastruktuurin ansiosta. Kansallispuiston uskotaan tuovan alueelle lisää kaivat-
tua käyttöä, tuloja ja työtä. Hossa on ja tulee olemaan kaikesta huolimatta 
syrjäinen paikka, johon kaikki eivät retkilleen päädy. Hossan kehittämistä tu-
leekin aina pohtia se tosiasia huomioiden.

Maisemaltaan Hossa on vaikuttava ja poikkeuksellinen – juuri sitä, mitä kan-
sallispuistolta vaaditaankin. Upeat luonnonnähtävyydet ja reitit ovat jääneet 
suurien käyttäjävirtojen ulkopuolelle, eikä maisemaan ole miltään taholta juu-
ri kiinnitetty huomiota. Työni ja tulevan kansallispuiston myötä maisemaan 
kiinnitetään vihdoin enemmän sen ansaitsemaa huomiota. Toivottavasti mai-
sema huomioidaan jatkossa myös tulevissa suunnitelmissa paremmin, jotta 
alueen käyttäjät pääsevät nauttimaan hyvästä maisemakokemuksesta ja Hos-
sasta saadaan kerättyä enemmän tietoa ylipäätään. Kansallispuistojen ja mui-
den virkistysalueiden suunnittelussa maisemaa ei vielä juuri huomioida, mut-
ta kunnolla toteutettuna maiseman tarkastelu ja suunnittelu tarjoaisi kohteille 
lisäarvoa, jota muuten ei saavuteta.

Hossa on erityisesti loistava vesiretkeilykohde, mutta myös maata pitkin liik-
kuvan ihmisen näkökulmasta kiinnostava. Jääkauden muovaamat maaston-
muodot ja rikas kulttuuriperintö tuovat Hossaan luontokokemuksen lisäksi 
harvinaisia, kiinnostavia kerroksia. Esteettömyyttä on alueella helppoa kehit-
tää kattavan tiestön ansiosta ja siihen onkin hyvä kiinnittää erityistä huomio-
ta kansallispuistoa suunnitellessa. Reitistöä täydentämällä ja oikeanlaisella 
tiedotuksella alueen länsilaidan käyttöä saataisiin vilkastettua. Siten Hossaan 
saataisiin sieltä nykyisin puuttuva pitkä reitti, joka voisi houkuttaa alueelle 
uusia käyttäjäryhmiä.

Retkeilyalueet ovat toimineet kokeiluna siitä, voiko metsätaloutta ja virkis-
tysarvoja yhdistää samalla alueella. Kokeilun tuloksena voi todeta, että yhdis-
telmä ei toimi. Molemmat osapuolet kärsivät yhdistelmästä: hakkuut täytyy 
virkistysarvojen vuoksi suorittaa erityisen varovasti ja pienimuotoisesti, mikä 
vaikeuttaa työtä ja pienentää tulosta. Hakkuiden tarkasta suunnittelusta ja va-
rovaisesta toteutuksesta huolimatta metsän luonto ja virkistysarvot kärsivät 
metsätaloudesta ja luontokokemus sekä erämaan tuntu romuttuvat.

Tämä työ on tehty ennen kaikkea Hossaa varten, mutta suuret trendit ovat 
yleistettävissä myös muihin virkistysalueisiin. Tulevaisuudessa kansallispuis-
tojen ja muiden virkistysalueiden rooli muuttuu. Niihin tulee uusia aktiviteet-
teja. Käyttömuotoja monipuolistamalla käyttäjiä on mahdollista houkutella 
alueelle entistä enemmän. Esimerkiksi kulttuuritoiminta ja perinteiden elä-
vöittäminen ovat kansallispuistoihin hyvin soveltuvia uusia käyttömuotoja. 
Yhteiskuntaan läheisemmin ja monitahoisemmin liittymisestä sekä verkostoi-
tumisesta on tulossa yhä tärkeämpää myös virkistyskohteille.

Suomen kansallispuistoille ja virkistysalueille arvokas valtti tulevaisuutta aja-
tellen voisi olla hiljaisuus. Sen arvoa ei Suomessa vielä ymmärretä, mutta 
pidemmälle kaupungistuneissa tiheään asutuissa maissa hiljaisuuden arvostus 
on kohoamassa jo vauhdilla.
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Liite 1: Matkapäiväkirjat

Tein työhöni liittyen Hossaan yhteensä neljä matkaa. Kaksi talvella, yksi kes-
kellä kesää ja yksi loppukesästä. Talvella toinen matkani oli vaellus, jonka 
tein yksin hiihtäen. Toisessa majoituin varaustuvassa ja tein sieltä päivämat-
koja ympäriinsä suksilla. Kesällä tein melontavaelluksen ryhmässä ja loppu-
kesästä yksin vaelluksen jalan.

Matkoillani keräsin tietoa Hossasta ja pyrin eläytymään tunnelmaan. Kävin 
tutustumassa tärkeisiin paikkoihin, joita on vaikea kuvitella näkemättä niitä 
itse. Lisäksi sain runsaasti valokuvamateriaalia, jota pystyin hyödyntämään 
tässä työssä.

Yksin tekemilläni vaelluksilla pidin molemmilla kerroilla päiväkirjaa, jotka 
on kirjoitettu digitaaliseen muotoon ja liitetty tähän.

Talvivaellus

Menomatka

Tiistai 3.3.2015.

Kulkuyhteydet Hossaan ovat heikot. Matka kestää pääkaupunkiseudulta 18 
tuntia ja reitti kulkee Oulun sekä Kuusamon kautta. Käynnissä oleva hiihto-
loma vaikeuttaa asiaa vielä lisää, sillä osa bussiyhteyksistä ajetaan vain kou-
lupäivinä. Ilman suomussalmelaisen Matti Vainion suurta apua tämä matka 
olisikin jäänyt kokonaan toteutumatta. Toivottavasti Hossaan mahdollisesti 
perustettava kansallispuisto parantaisi näitä kulkuyhteyksiä!

Alkuperäinen reittisuunnitelma alkoi Perangan kylästä ja päättyi luonto-
keskukselle, mutta saatuani Matilta kyydin, päätinkin helpottaa elämääni ja 
muuttaa reitin kulkemaan toisin päin. Siten pääsisin lähtemään sunnuntaina 
vaellukseni jälkeen Perangasta suoraan etelään päin.

Uusi reittisuunnitelmani menee jotakuinkin näin:
1. Vaelluspäivä: Luontokeskus – Värikallio
2. Vaelluspäivä: Värikallio – Julma-Ölkky – Laukkujärvi
3. Vaelluspäivä: Laukkujärvi – Ala-Valkeinen
4. Vaelluspäivä: Ala-Valkeinen – Kukkuri
5. Vaelluspäivä: Kukkuri – Peranka

Etelässä ei ollut juurikaan lunta, mutta Lahden kohdalla sitä alkoi jo olla. Sa-
malla toiveeni Hossan suhteen kohosivat.

Alueelle on hankalaa löytää myöskään sopivaa karttaa etukäteen. Hossa si-
joittuu usean eri karttalehden alueille sekä perus- että maastokartoissa, eikä 
Maanmittauslaitokselta löydy alueelle muuta. Otin mukaani vanhoja Maija 
Rautamäen lainaamia karttoja, mutta toivon löytäväni luontokeskukselta jon-
kin paremman.
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1. Vaelluspäivä

Keskiviikko 4.3.2015. Luontokeskus – Laukkujärvi

Suunnitelmat muuttuivat saman tien. Päätinkin jäädä yöksi jo Laukkujärven 
autiotupaan, sillä Värikalliolla olevaa kotaa ei ole suunniteltu yöpymiseen. 
Reissu lähti liikkeelle hyvässä säässä. Lunta sateli päivän ajan kevyesti ja 
lämpötila on nollan tienoilla. Matilta lainaamani eräsukset tuntuvat loistavilta 
umpihangessa. Pitoa löytyy rinkka selässä, kun sitä tarvitaan. Saappaat tosin 
heiluvat jaloissa, vaikka niissä on sisällä villasukat sekä huopatossut.

Matti varoitteli ennen lähtöä, että alkumatkasta olisi hakattu paljon metsää, 
mutta nyt talvella se näkyi lähinnä nuorena metsänä. Matkalla oli pari hak-
kuuaukkoa, jotka rikkoivat alkumatkan tunnelmaa.

Alkumatkasta jouduin hiihtelemään tien viertä ensin pitkän matkan, sillä tie-
verkosto ulottuu Hossaan melko syvälle. Erämaiseen tunnelmaan alkoi päästä 
jonkin matkaa Iikosken jälkeen, kun autotiet jäivät taakse. Lukuun ottamatta 
hakkuuaukeita maisemat ovat olleet hienot. Kangaslammien ympäristö oli tal-
vellakin hieno ja Puukkojärven jälkeen alkaneet kapeat järvet olivat upeita.

Latu on  vanha ja kapea. Olin odottanut Ylläksen latuihin tottuneena enem-
män, mutta ehkä Hossa on talvella erämiehen paikka ja ladut maastossa vain 
malliksi.

Varustelut Hossassa tuntuvat hyviltä. Puukkojärven ja Laukkujärven autiotu-
vat ovat pieniä, mutta tunnelmallisia. Nämä kaksi ovat hyvin varusteltuja ja 
hyväkuntoisia. Kartalta katsoessa autiotupia on myös melko tiuha verkosto.

Kaiken kaikkiaan päivä tuntui onnistuneelta ja odotukset loppureissusta ovat 
korkealla. Iltalenkkinä kävin etsiskelemässä läheistä lähdesuota, josta Matti 
kertoi. En kuitenkaan uskaltanut alkaa ylittämään matkan varrella ollutta vir-
taa, joten se jäi löytämättä.

2. Vaelluspäivä

Torstai 5.3.2015. Laukkujärvi – Julma-Ölkky – Värikallio – Laukkujärvi

Lähdin matkaan kevein mielin ja vähin kantamuksin, sillä olin päättänyt jättää 
rinkan päivän ajaksi Laukkujärvelle ja virittelin teipistä, muovipussista sekä 
irtoremmeistä olkalaukun, johon sain päivän tarpeet mukaan.

Matka Julma-Ölkylle sujui hyvin ja maisemat olivat upeat. Osa reitistä kul-
ki moottorikelkkauraa myöten Ala-Ölkyn rannalla, mikä toki helpotti kulkua, 
mutta ei ollut kokemuksena niin kovin ihmeellinen.

Julma-Ölkyllä hiihdin ensin järven jäätä pitkin kohti pohjoista. Päätin käydä 
rotkon länsilaidalla olevalla näköalatasanteella, joten kapusin sinne työllä ja 
tuskalla sukset jalassa hyvin jyrkkää rinnettä. Aikaa menikin ehkä jopa enem-
män kuin jos olisin kiertänyt pidemmän lenkin kavuten loivemmin ylöspäin. 
Ajattelin palata takaisin Julma-Ölkyn eteläpäähän kesäreittiä, joka kulkee rot-
kon reunalla ylhäällä, mutta eksyin matkalla lähtiessäni seuraamaan väärää 
painannetta. Hiihtäminen jyrkissä rinteissä oli myös haastavaa pitkillä ja köm-
pelöillä eräsuksilla, jotka lisäksi heiluivat jalassa löysien saappaiden vuoksi. 
Lopulta tilaisuuden tullen palasin takaisin järven jäälle todettuani, ettei jyr-
kässä mäkisessä maastossa hiihtämisestä tulisi mitään.

Julma-Ölkyn jälkeen suuntasin Värikalliolle, jossa olin käynyt jo aiemminkin 
viime kesänä. Värikallion voimakkaat värit näyttivät erityisen vaikuttavilta 
talven kylmässä ja piirteettömässä värimaailmassa.

Julma-Ölkky oli kohokohta, jota ei helposti unohda. Jylhät kallioiset rinteet ja 
jääputoukset tuntuivat unohdetulta helmeltä, joka ansaitsisi paljon enemmän 
huomiota kuin se nyt saa. Matkalla näin pari ryhmää moottorikelkoilla. Ne 
kävivät katsomassa Julma-Ölkkyä sekä Värikalliota. Niiden lisäksi näin myös 
toisen hiihtäjän suht tuoreita jälkiä, mutta itse hiihtäjää ei näkynyt.
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3. Vaelluspäivä

Perjantai 6.3.2015. Laukkujärvi – Lounatkoski – Ala-Valkeinen

Suurin osa tästä päivästä tuntui kuin olisi hiihtänyt tervassa. Ladulle satanut 
uusi lumi tappoi kaiken luiston ja jäi suksien pohjiin kiinni taukoamatta. Päi-
vän matka oli vain noin 15km, mutta se tuntui todella pitkältä.

Reissuni aikana latua ei ole ajettu kertaakaan, eikä se alkujaankaan vaikutta-
nut kovin tuoreelta. Mietityttää, että koska se oli viimeksi ajettu ylipäätään tai 
mikä täällä on latujen hoitoväli. Huominen taipaleni on noin 17-18km, eikä 
sen matkalle ole ajettu lainkaan latua. Matkalla on yksi autiotupa, jossa levä-
tä ja keitellä ruokaa, mutta se on vasta aika loppumatkasta, eli seuraava väli 
autiotuvalle on selvästi pidempi kuin muualla retkeilyalueella (jos ei lasketa 
Julma-Ölkyllä käyntiä).

Päivän maisemat olivat kaksijakoiset. Toisaalta Lounatkoski oli upea ja lu-
kuisat suot sekä avarat järvet olivat hienoja. Toisaalta taas matkalla oli mon-
ta hakkuuaukkoa aivan retkeilyalueen keskellä Jatkonvaaralla. Yhdelle hak-
kuuaukealle oli jätetty kannot, mikä sai sen näyttämään vielä karummalta 
niiden pilkistäessä tummina valkean hangen alta.

Ala-Valkean kämppä on hieno. Se on paljon isompi kuin Laukkujärven tai 
Puukkojärven kämppä ja sen sijainti on todella upea. Vierestä virtaa puro, joka 
on nyt talvellakin auki.

Tänään jäällä on näkynyt koiravaljakoita, mikä on ollut hämmentävä, mutta 
ihan hauska kokemus. Vieläkään en ole tavannut läheltä ketään toista ihmistä, 
enkä odota enää loppumatkalla tapaavanikaan.

4. Vaelluspäivä

Lauantai 7.3.2015. Ala-Valkeinen – Poroaita – Lavajärvi – Kukkuri

Aamu alkoi iloisella huomiolla, että ladut oli ajettu. Minulle siitä ei tosin olisi 
enää tällä matkalla hyötyä, sillä ladut eivät ulotu Ala-Valkeiselta Perankaan 
päin. Tämän perusteella vaikuttaisi, että ladut voitaisiin ajaa Hossassa ehkä 
kerran viikossa tai vähän useammin.

Hiihdin tänään pääosin järvien jäitä pitkin hyvin avoimissa maisemissa. Se 
helpotti menoa huomattavasti, sillä järvillä tuulee sen verran, ettei lunta pää-
se kerrostumaan upottavaa pehmeää kerrosta. Hiihtäminen oli helppoa, eikä 
meno juuri tökkinyt.

Avoimissa ja rauhallisissa järvimaisemissa oli ilo sivakoida. Poikkesin mat-
kallani vanhalla poroaitauksella, joka on merkitty karttaan nähtävyydeksi. Se 
oli kuitenkin huonossa kunnossa ja suureksi osaksi lumen peitossa. Metsä oli 
valtaamassa aluetta kovaa vauhtia takaisin itselleen, vaikka joiltain osin vai-
kutti, että puut oli kaadettu molemmin puolin aitaa. Aidan kohdalle oli kui-
tenkin jätetty puita pystyyn, mikä sai aidan näyttämään jotenkin vielä huono-
kuntoisemmalta.

Lounajan selällä hiihtäessäni näin etelässä hyvin avoimen rinteen, josta puut-
tuivat lähes kaikki puut. Kukahan tuollaisen hakkuun on valtuuttanut aivan 
retkeilyalueen rajalla? (Myöhemmin selvisi, että myrsky on kaatanut edellä 
mainitun rinteen puut, jotka sitten on korjattu pois. Olisin ehkä mieluummin 
suonut puiden jätetyn paikoilleen merkiksi siitä, että kyseessä on luonnollinen 
tapahtuma, eikä ihmisen toiminta.)

Pyyntikuoppien laavulla pysähdyin ja yritin etsiä kuoppia, mutta talvella ne 
olivat täysin lumen peitossa. Sen jälkeen alkoi pitkä jokien ja kapeiden järvien 
taival, jota reunusti talvellakin todella näyttävä harjujakso.

Lavajärven autiotupa sijaitsi aivan järven rannalla. Se oli matala ja tunnelmal-
linen rakennus, mutta en viittinyt jäädä sinne pidemmäksi ajaksi, kun matkaa 
Kukkurin autiotuvalle oli vain muutama kilometri jäljellä järven jäitä pitkin.
Kukkurin autiotupa sijaitsee hienossa paikassa kahden järven välissä olevan 
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kosken kohdalla. Itse autiotupa on myös näyttävä ja tunnelmallinen. Vieras-
kirjaa tutkaillessani havaitsin, että autiotuvalla oli kyllä käyty talvellakin sil-
loin tällöin, mutta ei aivan lähipäivinä.

5. Vaelluspäivä

Sunnuntai 8.3.2015. Kukkuri – Hevonperseenmutka – Peranka

Viimeisenä vaelluspäivänäni minulla oli aikainen herätys, sillä päivän aikana 
Perangasta menisi vain yksi bussi, eikä siitä sopinut myöhästyä. Olin valmis-
tellut lähdön hyvin ja aamulla söin vain nopean aamiaisen ennen lähtöä.

Päätin lähteä Kukkurilta melko suoraan länteen päin, jolloin törmäisin siellä 
kulkevaan moottorikelkkauraan ja voisin etsiytyä sitä myöten Hevonperseen-
mutkalle, jossa ylittäisin siltaa pitkin Peranganjoen. Suunnitelma toimikin 
ihan hyvin. Kävi kuitenkin ilmi, että moottorikelkkauraa ei ollut käytetty vä-
hään aikaan, joten siinä luisto oli melko huono. Hiihdin kuitenkin sitä myöten 
Hevonperseenmutkalle ja siltaa pitkin yli. Pysähdyin laavulla syömässä eväitä 
ja jatkoin sitten matkaa samaa kelkkauraa pitkin Perankaan asti, jossa olin 
hyvissä ajoin ennen bussia jo odottamassa.

En odottanut päivän maisemilta kummoisia, sillä reittini ei kulkenut enää 
retkeilyalueella, vaan todennäköisesti talouskäytössä olevia metsiä myöten. 
Maisemat olivatkin sen mukaiset, eikä niissä ole sen kummemmin mitään 
kommentoitavaa. Hevonperseenmutkan kohdalla maisemat olivat hienot joki-
varressa, mutta muuten metsien käsittely näkyi ja metsäautoteitä oli tiheässä.
Mielestäni Perankaan kulkeva reitti on tärkeä Hossalle sen vuoksi, että ilman 
sitä Hossassa ei ole yhtään reittiä, joka sopisi hyvin useamman päivän vael-
lukseksi. Sen vuoksi toivon, että kesäreitti, joka kulkee hieman eri kohdassa, 
olisi maisemiltaan parempi.
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Loppukesän patikka

1. Vaelluspäivä

Perjantai 4.9.2015. Luontokeskus – Laukkujärvi – Lihapyörre

Tätä matkaa Hossaan vaivasivat samat ongelmat kuin aiempaa talven vael-
lustani. Hossaan on vaikeaa päästä, sillä suoria yhteyksiä ei ole ja etenkin 
luontokeskukselle pääsemiseen menee aikaa.

Aloitin vaellukseni luontokeskukselta viiden maissa iltapäivällä, sillä päivän 
ainoa bussiyhteys saapuu Hossaan myöhään (eikä normaalisti edes pysähdy 
luontokeskuksella, mutta kuski teki kohdallani poikkeuksen!) Alussa maise-
mat ovat monipuolisia ja mielenkiintoisia, sillä reitti seuraa harjujaksoa pitkän 
matkan. Supat ja jyrkät harjurinteet vuorottelevat ja näkymät ovat harjujen 
lailta mahtavat. Ongelmana on kuitenkin lähellä kulkeva autotie, joka latistaa 
luontokokemusta etenkin alkumatkasta. Harmi, että se on päätetty rakentaa 
noin keskeiselle ja näkyvälle paikalle.

Huosiharjun loputtua reitti jatkoi harjua pitkin Huosivirran jälkeen. Huosi-
virran kohdalla opasteet olivat aika huonot, mutta kartan avulla oikea reitti 
kuitenkin selvisi. Suppalammet vähentyivät ja harjusta tuli yhtenäisempi ja 
jatkuvampi. Harju madaltui pikku hiljaa ja lopulta hiipui vähän ennen Lauk-
kujärveä.

Päätin jatkaa sieltä matkaa vielä Lihapyörteelle. Reitti kulki Somerjoen ran-
nalla. Maisemallisesti hienossa joessa oli välillä jyrkät ja korkeat reunat ja vä-
lillä hienoa matalikkoa. Tunnelmallista kulkua riitti Lihapyörteelle asti. Joen 
suistossa on kohta, jossa reitti nousee jyrkkää joenpenkkaa uoman pohjalta 
ylös. Siinä hiekkaiseen rinteeseen rakennetut portaat olivat romahtaneet ja ne 
olivat pahasti vinossa – käytännössä käyttökelvottomat.

Lihapyörre on todella upea paikka. Koskijakso loppuu siinä leveämpään su-
vantokohtaan, jossa joki hidastaa kulkuaan ja tekee mutkan. Pyöreähköön 
suvantoon on muodostunut laiska pyörre. Kosken ja suvannon rannalle on 
rakennettu laavu, josta aukeaa näkymä niihin molempiin.

Hossa herättää paikkana ristiriitaisia tunteita. Tavallaan Hossa on haluttu teh-
dä helposti lähestyttäväksi pikakohteeksi suhteellisen pienen kokonsa, help-
pojen reittien sekä aluetta halkovan autotien avulla. Toisaalta syrjäinen sijainti 
on siihen väärä, jos kävijöitä on tarkoitus saada kauempaakin.

2. Vaelluspäivä

Lauantai 5.9.2015. Lihapyörre – Lähteikkö – Julma-Ölkky – Värikallio – 
Romeikonvaara

Päätin, että haluan vierailla samoissa kohteissa nyt kesälläkin kuin missä kä-
vin hiihtelemässä talvella. Toisen päivän aluksi kävin ensin etsimässä läht-
eikön, jota talvellakin yritin etsiä. Nyt löysin sen ja täytyy sanoa, että joen 
ylitys sekä muutaman kilometrin kävely kannatti. Syrjässä olevan lähteikön 
tunnelma on rauhallinen. Siinä on salaisen paratiisin viehätystä jo pelkän si-
jaintinsa vuoksi. Se nimittäin sijaitsee jyrkkäreunaisessa painanteessa sivussa 
miltään reiteiltä.
Lähteiköltä palasin takaisin Lihapyörteelle, josta suuntasin eteenpäin Somer-
jokea seuraten. Matala, kivinen ja välillä koskina kuohuva Somerjoki tarjosi 
matkalle hyvää viihdykettä. Julma-Ölkylle mennessä kartassa ja maastossa oli 
jonkin verran eri reittilinjaukset ja osin polku harmi kyllä kulki samaa reittiä, 
kuin talvella moottorikelkkaura. Niillä kohdin leveä ja kivinen ura ei ollut 
kovin esteettinen tai miellyttävä kulkea.

Kiersin Julma-Ölkyn ympäri kävelyreittiä pitkin. Maisemat olivat myös ke-
sällä siellä hienot. Ölökynperässä sijaitseva laavu oli rakennettu mielestäni 
liian kauas, sillä sieltä ei ollut välissä olevan metsän takia rotkojärville enää 
kunnon näkymiä. Vähän sama vaivasi näköalatasannetta, jonka eteen oli kas-
vanut puita estämään rotkon myötäisiä näkymiä.
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Julma-Ölkyltä palasin samaa Ala-Ölkyn rantaa kulkevaa reittiä takaisin ja jat-
koin sitten matkaa Värikalliolle. Vaikka olin nähnyt sen jo pari kertaa aiem-
minkin, ei se kuitenkaan jättänyt tälläkään kertaa kylmäksi.
Päätin jatkaa Värikalliolta etelään Mieskallionvaaran ja Salausvaaran yli, että 
pääsisin huomenna käymään Moilasenvaaralla. Matkalla minun oli pakko 
poiketa Mieskallionvaaran laella Hossan retkeilyalueen korkeimmalla koh-
dalla. Maasto Mieskallionvaaralta etelään osoittautui vaikeakulkuiseksi ilman 
polkua ja kastuin aika pahasti, sillä sää oli myös märkä.

Salausvaaralta jatkoin länteen etsien samalla sopivaa telttapaikkaa. Sellainen 
löytyi vihdoin yön pimeydessä Romeikonvaaran rinteeltä metsätyökoneen 
mylläämästä tarpeeksi tasaisesta paikasta. Tämän päivän kokemusten perus-
teella näyttää, että ainakaan pohjoisen puolelta Moilasenvaaran natura-aluetta 
ei ole kovin helppoa integroida osaksi Hossaa. Ehkä se onnistuu paremmin 
sitten etelän tai idän puolelta?

3. Vaelluspäivä

Sunnuntai 6.9.2015. Romeikonvaara – Moilasenvaara – Kokalmus – 
Ala-Valkeinen

Moilasenvaara oli varsin hieno paikka ja ymmärrän hyvin, miksi se halutaan 
liittää Hossan osaksi. Puusto ei ole loputtoman vanhaa, mutta koko metsä huo-
kuu ajan tuomia kerrostumia. Maassa on paljon lahopuuta, joka on jo aikojen 
saatossa sammaloitunut. Niiden takia maa on täynnä onkaloita, jotka voivat 
tarjota asuinpaikkoja erilaisille eläimille. Moilasenvaaran kaltaista paikkaa ei 
taida löytyä mistään Hossan alueelta.

Kokalmus on myös hieno paikka. Sen rannalla sijaitsevat poronhoitoraken-
teet, kuten porotalli, porokatiska ja vanha erotusaita muistuttavat poronhoi-
dosta. Itse järvi on taattua Hossa-laatua, mitä vesistöihin tulee – kirkas ja rau-
hallinen.

Moilasenvaara näyttää kuitenkin vaikealta integroida osaksi Hossaa. Se on 
upea paikka, mutta valitettavasti melkein joka puolella sen ympärillä on teitä 
ja viitteitä metsätaloudesta. Jos/kun se yhdistetään retkeilyalueeseen, jää vä-
liin väistämättä metsätalouden runtelemia metsiä.

Ala-Valkeisen autiotuvan ympäristö oli hieno jo talvella, mutta nyt kesällä 
sen ohi virtaava puro hiekkapohjineen näytti vielä hienommalta. Myös kapea 
kannas, jolle autiotupa on rakennettu, erottui kesällä hienosti.

4. Vaelluspäivä

Maanantai 7.9.2015. Ala-Valkeinen – Muikkupuro – Jatkonvaara – Lou-
natkoski – Lipposensalmi

Iso-Valkeisen ja Keski-Valkeisen väliselle kannakselle rakennettua Muikku-
puron laavua ympäröivä maisema osoittautui vielä upeammaksi kuin Ala-Val-
keisen autiotupaa. Kannas on kapeampi ja mutkitteleva puro erittäin hieno. 
Ala-Valkeiselta lähdettäessä Keski-Valkeaisen rannasta löytyi hieno yksityis-
kohta. Siinä oli vanha vene, joka oli jätetty kauan sitten rantaan ja sen sisältä 
kasvoi kanervaa sekä sammalta.

Muikkupuron jälkeen suuntasin kulkuni Jatkonvaaralle, joka hallitsee Hos-
san keskeistä aluetta. Jatkonvaaran parhaimpiin puoliin kuuluu sen keskeltä 
löytyvä suopainanne, joka tuo mäntykankaiden keskelle laikun rehevämpää 
kasvillisuutta ja vanhoja koivuja.

Lounatkosken ympäristö on varsin hieno paikka ja sen sijainti keskellä haa-
rautuvaa koskea on upea. Lounatkoskella oleva mylly pitäisi kuitenkin eh-
dottomasti kunnostaa ja poistaa kaatuneet puut vesiuralta. On myös sääli, että 
silta on rakennettu juuri kosken parhaaseen paikkaan, eikä kohtaa näe sillalta.
Lounatkoskelta jatkoin matkaa Lounajan ja Kokalmuksen välissä olevalle 
Lipposensalmelle, joka on yksi Hossan tunnelmallisimmista ja tunnusomai-
simmista paikoista. Siinä yhdistyvät luonnon hiekkaranta, poronhoitoraken-
teet sekä kapea kannas, jossa vettä on melkein joka puolella.
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Jatkonvaaralla oli muutamassa paikassa hakkuuaukeita, jotka otin esiin jo 
talven vaelluksellani. Sellaiset ehdottomasti eivät kuulu retkeilyalueen kes-
keisille paikoille! Jotkin rakenteet, kuten pitkospuut olivat päivän reitillä huo-
nossa kunnossa ja onkin ihme, että näin on aivan retkeilyalueen keskeisillä 
paikoilla. Matkalta löytyi myös maastoon merkitty tervahauta. On hyvä, että 
kulttuurihistoriaa on otettu esiin. Se voisi olla kuitenkin hyvä merkitä myös 
karttaan paremmin.

5. Vaelluspäivä

Tiistai 8.9.2015. Lipposensalmi – Pyyntikuopat – Aittojoki – Lavajärvi – 
Kukkuri

Matkan alussa reitin vierellä oli useita poronhoitokohteita, jotka toimivat hy-
vin nähtävyyksinä. Heti huomasi kuitenkin, että Hossan länsiosaa ei pidetä 
kunnossa yhtä hyvin, kuin itäosia. Vielä selvemmin se alkoi näkyä Syrjäsal-
men jälkeen: ensin polku alkoi seurata metsäkoneuraa ja yhtäkkiä katosi jo-
honkin. Metsäkoneurat näkyvät avoimessa kangasmaisemassa kauan, eivät-
kä ainakaan kaunista maisemaa. Lisäksi urat olivat sotkeneet viitoituksen ja 
eksyinkin reitiltä. Kuljin metsäkoneuraa Variskankaalle, jonka jälkeen löysin 
polun jälleen.

Polku lähti kulkemaan Aittojoen rantaa etelään hyvin kosteassa ja soisessa 
joenrantametsässä. Maisemat olivat upeita, mutta kulku oli hankalaa. Pitkos-
puita oli aivan liian vähän ja ne olivat lisäksi huonossa kunnossa. Polkua oli 
vaikea seurata, sillä se oli osittain melkein peittynyt aluskasvillisuuden alle. 
Joen varrella oli useita niittylatoja, joista saisi hyviä nähtävyyksiä. Osa oli 
päässyt jo todella huonoon kuntoon, eikä niistä näkynyt kuin raunioita.

Lavajärven jälkeen kulku helpottui, vaikka polku oli edelleen pusikoitunut ja 
rakenteet huonossa kunnossa. Kukkuri oli kesällä vähintään yhtä upea paikka 
kuin talvellakin ja sen välittömästä läheisyydestä on pidetty hyvää huolta. Sen 
läheltä löytyi myös hyvin säilynyt tervahauta, jossa tervanlasku-ura veteen 
asti oli vielä hyvin näkyvissä. Se olisi helppo ottaa myös yhdeksi Hossan näh-
tävyyksistä merkitsemällä se maastoon sekä karttaan.

6. Vaelluspäivä

Keskiviikko 9.9.2015. Kukkuri – Hevonperseenmutka – Peranka

Myös viimeisen päivän osuudella huomasin selvästi sen, että kunnossapidon 
pääpaino on itäosissa. Reitti oli huonossa kunnossa ja paikoin vaikea erottaa 
maastosta. Pitkospuut ja muut rakenteet olisivat vaatineet kunnostusta niiltä 
osin kuin niitä ylipäätään oli. Retkeilyalueen ulkopuolella polun varressakin 
näkyi paljon hakkuuaukeita ja metsäkoneiden jälkiä.

Aivan Perangan lähellä olevat suot sekä Peranganharju ovat hyvässä kunnos-
sa ja todella hienoja kohteita. Niiden soisi saavan enemmän huomiota ja kävi-
jöitä osakseen. Ja samalla säästyvän metsätaloudelta. Näen ne tärkeänä osana 
Hossan retkeilykokonaisuutta, sillä aivan niiden kaltaista maisemaa ei Hos-
sasta, eikä Moilasenvaaralta löydy. Perangan reittiä olisikin syytä korostaa, 
että se säilyisi ja kunnostettaisiin jälleen. Sen varrelle sijoittuva Hevonper-
seenmutkan laavu ympäristöineen on pidetty hyvässä kunnossa – liekö siihen 
syynä sitten laavun ohi kulkeva moottorikelkkaura.
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