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TEKSTI JA KUVAT JOUNI LAAKSONEN
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REITTIELÄMYKSIÄ

Hossassa

H
ossa on Suomussalmen ja Kainuun pohjoi-
sin kylä, jossa on vuodesta 1979 ollut valtion 
retkeilyalue. 100-vuotisen itsenäisyytem-
me kunniaksi Hossasta tehdään kansal-
lispuisto.

Kansallispuistoon liitetään länsipuolella 
suoraan retkeilyalueeseen rajautuva Moilasenvaaran Natura-
alue sekä heti pohjoispuolelle jatkuva Julma-Ölkyn alue. 

Männikköpolut ovat tyypillisintä Hossaa. Reitit eivät voi-
si juuri olla helppokulkuisempia, mitä nyt harjuille nousut 
ovat toisinaan hieman puuskututtavia.

Tilaa ja vaihtoehtoja
Hossan parhaita puolia on sen koko. Kansallispuiston pinta-
alaksi tulee reilut 100 km² eli se on noin Patvinsuon kan-
sallispuiston laajuinen.

Patikkareittejä on yli sata kilometriä. Ne sopivat hyvin 
myös maastopyöräilyyn.

Kansallispuiston järjestyssääntöjä ei ole vielä kirjoitet-
tu, mutta maastopyöräily tulee varmaan olemaan monilla 
reiteillä sallittua.

Reittien varsilla on puolensataa taukopaikkaa. Autio-
tupia on viisi ja saunallisia vuokrakämppiä kaksitoista.

Hossassa retkeilyyn on valtavasti vaihtoehtoja. Tässä esi-
telty reitti keräilee matkan varrelle kaikki päänähtävyydet. 
Yhtä hyvin samoja nähtävyyksiä voi poimia erilaisille päi-
väretkille, ja samaan lomaan voi yhdistää sekä patikointia, 
melontaa että kalastusta.

Itse Hossaan on valitettavan hankala saapua julkisilla, 
mutta reittien länsipäähän sentään pääsee. Julkisilla kul-
kuneuvoilla Hossan reitit tavoittaa helpoiten Kajaanin rau-
tatieasemalta Kuusamoon ajavalla linja-autolla.

Millainen on suomalaisin maisema? Kävisikö 
neulasmattoinen polku pilarimaisten mäntyjen lomassa ja 

tasainen kangas, joka kohoaa jyrkkäpiirteiseksi harjuksi, 
jota pitkin kulkeva näkee pian molemmilla puolilla 

välkkyvät järvet taivaan sinisinä peileinä? Tyypillistä 
hossalaismaisemaa.
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Bussi pysähtyy Hossan länsilaidalla, Perangassa, josta 
itäreunalle Hossan luontokeskukselle kertyy patikoitavaa 
Karhunkierroksen verran, kahdeksisenkymmentä kilomet-
riä. Suorin reitti pisteiden välillä on alle puolet matkasta.

Taistelu Hossasta
Ensimmäinen nimeltä mainittava nähtävyys on Kukkurin 
autiotupa. Tuvan edustalla on siltana vanha uittotammi – 
kämppä onkin entinen uittopirtti.

Jätkien aikakaudesta tarinoi myös seuraava autiotupa, 
Lavajärvi. Se on muunnettu vanhasta savottakämpän sau-
nasta. Kämppäkartano on siirretty toisaalle, mutta tuvan 
pihapiirissä on ison hevostallin rauniot.

Lavajärven jälkeen patikoidaan Variskankaan halki, 
jossa käytiin talvella 2011–2012 Hossan viimeinen met-
sätaistelu. Valtion retkeilyalueet ovat erikoisia paikkoja: 
metsiä hallinnoi Metsähallituksen Metsätalous, joka tekee 
hakkuita. Reittejä ja taukopaikkoja ylläpitää Metsähalli-
tuksen Luontopalvelut, joka koettaa pitää retkeilyalueita 
mahdollisimman houkuttelevina.

Metsätalous ehti raivata Variskankaalle tien ja oli aloit-
tamassa hakkuut, kun paikalliset Hossan ystävät ja luonto-
järjestöt riensivät vastustamaan suunnitelmia. Hossa nousi 
julkiseen keskusteluun ja hakkuut siirrettiin siltä talvelta. 
Sittemmin ne onneksi unohdettiin. Kansallispuistona met-
sät ovat nyt lopullisesti turvassa.

Hossan metsät eivät toki ole täysin aarniometsää, niitä 
on 1900-luvun alkupuolella savotoitu. Tuolloin ei kuiten-
kaan tehty avohakkuita, mikä on ratkaiseva ero nykymuo-
toiseen metsätalouteen. Nyt satakunta vuotta myöhemmin 
metsät ovat varttuneita männiköitä, joihin kehittyy hyvää 
vauhtia luonnonmetsän piirteitä.

Syrjäharjulta Julma-Ölkylle
Syrjäharju on reitin ensimmäinen näyttävä järviharju. 
Korkean ja kapean särkän molemmin puolin on kapea ja 
pitkä järvi.

Joukovirran laavulla kannattaa panna merkille kuopat 
mustikkavarvikossa. Puolisen metriä syvät painanteet ei-
vät näytä tehokkailta metsästysaseilta, mutta kivikaudelta 

paikoin aina 1800-luvulle asti peurakuopat olivat tärkeä 
pyyntikeino. Vuosisatojen eroosio on loiventanut reunat 
ja täyttänyt syvät kuopat ja pohjalla sojottaneet seipäät.

Peuranpyynnistä siirryttiin poronhoitoon. Joukovirran 
jälkeen saavutaan Honkavaaran vanhalle poroerotusaidal-
le. Jykevistä hongista rakennettu aita ei ole enää käytössä, 

mutta se on vaikuttava muistomerkki menneiden vuosisa-
tojen elämänmenosta.

Hossassa on myös harvinaisempia porotalouden muisto-
merkkejä. Lipposensalmella on entisöity porokatiska eli ry-
sä ja Kokalmuksen rannoilla useampikin porotalli, liemu.

Rysään laitettiin lehtikerppuja houkuttelemaan poroja 
korvamerkintää varten. Liemun varjossa on paahteisina 
päivinä viileää ja vähemmän hyttysiä kuin ulkosalla. Tä-
mä oli poroille helpotus, mutta rakentamisen syy oli silti 
sama kuin rysienkin: porojen kokoaminen vasanmerkin-
täaikaan.

Kokalmus on upea järvi. Lounaisrannan laavu on mahta-
valla paikalla. Laavun edustalle pistää keskelle järveä kapea 
niemi, joka jatkuu harjuna Pitkä-Hoiluan ja Ala-Valkeisen 
välissä. Patikkareitti johtaa harjua pitkin ja tarjoaa jälleen 
mitä suomalaisinta maisemaa.

Ala-Valkeisen pohjoisrannalla seisoo autiotupa, entinen 
savottakartanon valjaskuivaamo.

Muikkupuron laavu on yksi Suomen kauneimmista laa-
vupaikoista. Täydellisen kirkasvetinen puro tekee kuvauk-
sellisen mutkan laavun edustalla.

Laukkujärven rannassa on pieni kalakämppä, joka toi-
mii nykyään autiotupana. Sieltä jatketaan Somerjoen vart-
ta ylävirtaan.

Hieman ennen Ala-Ölkkyä on polkujen risteys. Oikealle 
lähtee yhdyspolku Julma-Ölkylle.

Värikalliolta luontokeskukselle
Julma-Ölkky on Suomen komeimpia rotkojärviä. Sen etelä-
rannalla on matkailuyrittäjän tukikohta, josta järjestetään 
kesäisin risteilyjä.

Ölkyn Ähkäsy -patikkareitti kiertää järven ympäri. Rei-
tin metsä on kuusivaltaista ja jyrkkäpiirteistä, tyystin Hos-
san männiköistä poikkeavaa. Polku johtaa monessa koh-
taa upeisiin paikkoihin järven rantajyrkänteiden päälle.

Vapa mukaan!
H O S S A A  on vuosikymmeniä mainostettu Kalamiehen paratiisina. Kokemuk-
sesta tiedän, että osaamaton tumpelokin pysyy Hossassa syömäkaloissa.

Järvistä ja koskista saa ainakin ahventa ja haukea. Osaavampi ottaa saa-
liikseen myös siikaa, harjusta ja taimenta. Lisäksi istutusvesissä on kirjolohta.

Hossa on mahtava melontakohde.

 Meloja Perangan rei-
tillä Joukovirrassa.
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  Julma-Ölkky.
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Ölkyltä palataan Somerjoelle, jonka rantaa patikoidaan 
Somerjärvelle. Hossa on ikiaikainen vesireittien solmukoh-
ta. Pohjanlahdelta Vienanmerelle kuljettiin tätä kautta.

Varmaa syytä kalliomaalausten syntyyn ei tiedetä, mutta 
ne sijaitsevat usein vesireittien risteyskohdissa. Tuhansien 
vuosien takaiset maalaukset sijoittuvat aina kalliojyrkän-
teisiin, jollainen Somerjärven Värikalliokin on.

Värikallio on kansallispuistojemme merkittävin kallio-
maalaus. Sen ja Julma-Ölkyn maalaukset ovat maamme 
pohjoisimmat tunnetut kivikauden taiteilijoiden käden-
jäljet. Värikalliolle vie tänä kesänä rakennettu terässilta.

Kalliolta voi palata Laukkujärvelle pääosin eri reittiä 
kuin tullessa. Järveltä alavirtaan Somerjoki jatkuu mie-
lenkiintoisena järviketjuna. Lyhyet koskijaksot liplattavat 
järvestä seuraavaan ja rannoilla kohoavat korkeat harjut. 

Yhtäkään autiotuvista ei ole rakennettu alun perin ret-
keilyn tarpeisiin. Osuuden Puukkojärven tupa on entinen 
savottakämpän sauna.

Hakoharjua seuraa Huosiharju, yksi Hossan aarnimai-
simmista särkistä. Reitti kuljettaa aihkimäntyjen ja pa-
lokorojen lomitse kauniille suppalammelle sekä edelleen 
luontopolkua luontokeskukselle ja leirintäalueelle.

Luontokeskukselta voi halutessaan jatkaa vielä Hossan 
kylälle, jossa on majoitus- ja ohjelmapalveluja. Linja-au-
tolla pääsee koulupäivinä Kuusamoon. Kesäloman aika-
na linja-autoyhteyttä ei ole, tällöin julkisilla liikkuvan on 
palattava Perankaan.

Omalla autola saapuvalle luontokeskus tai sen luota 
puiston halki länteen jatkava metsätie monine parkkipaik-
koineen ovat hyviä aloituspaikkoja.

Kolme kiintoisaa haaraa
Hossa on mahtava melontakohde. Vesireitit ovat kuin X-
kirjain, jonka keskipiste on luontokeskukselta kolmen ki-
lometrin päässä sijaitseva Huosivirta.

Huosivirran nivasta ylävirtaan oleva pysäköintialue on 
suosittu melontaretken aloitus- tai päätepiste.

Kosket ovat pääosin I-luokkaa, siis aloittelijallekin so-

pivia. Muutaman luokitus on kuitenkin II, osa vähällä ve-
dellä laskukelvottomia.

Lyhyt koillinen X:n haara tulee Iijärvestä, mutta luo-
teinen ja lounainen haara ovat mielenkiintoisempia.

Somerjoen suunnasta
Luoteessa, Somerjärven pohjoispuolella Kotaojan rannas-
sa on laavu, jonka luokse pääsee autolla. Kotaojaa pitkin 
pääsee melomaan järvelle.

Meloja voi tutustua pitkään, mutta kapeaan Somer-
järveen ja sen saariin tai suunnata suoraan Värikallion 
kautta Somerjoelle.

Somerjoki on kapea ja maisemiltaan mielenkiintoinen. 
Joki on kevättulvalla melottavissa, mutta kesällä vesi ei 
tahdo riittää.

Ala-Ölkyn laavun jälkeen voi halutessaan poiketa Öl-
kyille. Ala-Ölkkyä pitkin melotaan kannakselle, jonka yli 
kanootti kannetaan Julma-Ölkylle. Vaikka rotkon olisi 
nähnyt ylhäältä patikkareitin kallioilta, se näyttää veden 
pinnan tasalta katsottuna aivan uudelta.

Laukkujärveltä alavirtaan joen ja järvien ketju on melot-
tavissa läpi kesän. Täällä toistuu sama kuin Julma-Ölkyllä: 
vaikka olisi samoja vesiä katsellut ylhäältä särkiltä, alhaalta 
järveltä katsottuna harjut näyttävät toisella lailla komeilta.

Reitti on monipuolinen. Järvet ja jokiosuudet ovat lyhyitä 
ja maisema muuttuu koko ajan. Kosket ovat helppoja, mutta 
mukavasti vauhtia ja hieman sykettä antavia. 

Jos poikkeaa Julma-Ölkyn perillä asti, melottavaa ker-
tyy Huosivirralle noin 25 kilometriä. Autiotupia matkan 
varrella on kaksi.

Perangasta meloen
Lounainen haara lähtee Perangasta. Se on reiteistä pisin. 
15 ensimmäistä kilometriä Peranganjokea, jossa on lukui-
sia I- ja kaksi II-luokan koskea. Peranganjoki laskee Iso-
Kukkuriin, josta alkaa järvien ketju.

Meloja näkee samat kohteet kuin Perangasta patikoi-
jakin. Lounajajärven pohjoisrannalla on Lipposensalmen 
laavu. Paikalla on pidetty leiriä jo kivikaudella, mistä to-
distavat paikalta tehdyt kvartsi-iskoslöydöt.

Lounajalla kannattaa harkita lisälenkkiä. Kokalmuksen 
siluetiltaan läpikuultavan kapea harju on komea. Kokal-
muksesta kanoottinsa voi vetää sata metriä puronuomaa 

 Ala-Valkeisen autio-
tupa.

Patikkareittejä on yli sata kilometriä.
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pitkin kirkasvetiseen Ala-Valkeiseen, jossa monen metrin 
syvyydessä uivat ahvenet näkyvät kuin akvaariossa.

Ala-Valkeiselta voi halutessaan vetää kanoottinsa vielä 
Keski- ja Iso-Valkeisellekin asti. Molemmissa on veden alla 
kalapatojen jäänteitä, edellisestä 1800-luvulla ja jälkim-
mäisessä 1900-luvun alussa rakennettu.

Ala-Valkeisesta kanootti vedetään vetoreittiä harjun 
matalimman kohdan yli Pitkä-Hoiluaan, josta palataan 
Lounajalle. 

Lounatkoski on hieno. Monihaarainen koski on II–III-
luokkaa, mutta sen voi turvallisesti ohittaa vetoränniä pit-
kin. Mylly muistuttaa vesimyllyjen aikakaudesta.

Huosivirralle tultaessa on melottu reilut 40 kilometriä. 
Autiotupia matkan varrella on kolme.

X:n kaakkoinen haara jatkaa Hossanjärvelle. Luonto-
keskukselle ei voi meloa, sillä se jää parin maakannaksen 
taakse. Sen sijaan Hossan kylälle pääsee hyvin meloen. 
Sinne on Huosivirralta seitsemän kilometriä.

Perangasta Hossan kylälle kertyy melontamatkaa viiti-
senkymmentä kilometriä Ala-Valkeisella koukaten. Hos-
sasta voi jatkaa edelleen Hossanjokea alas Juntusrantaan, 
halutessaan vaikka Suomussalmelle asti.

Melontaretkelle välttämätön apulainen on Hossan Ve-
siretkeilyopas koskikuvauksineen. 

Kanootin voi vuokrata paikan päältä ja yrittäjät tarjoa-
vat myös kuljetuspalveluja. Reittien varsilla on runsaasti 
nuotiopaikkoja ja laavuja.

Erikoisia paikkoja
Asuin 1990-luvun lopulla vuoden retkeilyalueen eteläpuo-
lella levittäytyvässä Selkoskylässä. Patikoimme, meloimme 
ja hiihdimme Hossassa paljon. Myös tuon jälkeen olen 
retkeillyt Hossassa useaan kertaan. 

2007 Hossassa järjestettiin Erävaelluksen SM-kilpailut, 
jolloin opin paljon lisää. Yllätyksekseni löysin kauniita 
avosoita ja niittylatoja. Kolmantena päivänä reitti kuljetti 
kilpailijat Pahamaailmaan. Hossan itäpuolella sijaitsevan 
Natura-alueen pienipiirteisyys jäi mieleen. Alueella on 
valtavasti geologista nähtävää: suppia deltoja, jyrkänteitä, 
teräviä moreenikumpareita ja avokallioita.

Vasta viime syksynä kävin Somerjoen suiston lähellä 
olevalla lähteellä. Tuleeko sana suisto siitä, että joella on 
monia suita? Laukkujärveen laskevaan Somerjokeen tällai-
nen selitys pätisi. Joki päättyy leveään melotaan viuhkaan, 
jossa vettä virtaa monin kohdin uudessa uomassa puiden 
seassa, ja toisaalta usea haara on kuivana kivikkona. Suis-
tossa joki muuttaa jatkuvasti paikkaansa.

Suistosta on helppo kahlailla yli ja käydä etsimässä joen 
pohjoispuolen lähteitä. Jyrkän hiekkatörmän juurella poh-
javettä purkavat lähteet ovat sieviä ja muodostavat vaikutta-
van lähdelammen. Metsäkin poikkeaa Hossan mäntyisestä 
yleisilmeestä. Korvessa kuusivanhukset ovat vallalla.

Mieskallionvaara on myös vähemmän tunnettu, mutta 
hieno paikka. Kun saapuu Värikalliolle kaakosta sen kaut-
ta, eteen tulee polkujen risteys. Länteen erkanee entinen 
yhdysreitti Kylmäluomaan. Kun sitä patikoi kolmesataa 
metriä, polun oikealla puolen on avokallio. Kalliolta näkee 
Värikallion upeasti lintuperspektiivistä.

Kun Hossassa käy ensimmäisen kerran, tuntuu että ko-
ko alue on samanlaista helppokulkuisten männiköiden ja 
kirkkaiden vesien valtakuntaa. Kun käy useammin, löytää 
monipuolisemman Hossan. ✕

L I S Ä T I E D O T  ja kansal-
lispuiston tuomat uudis-
tukset: www.luontoon.fi/
hossa

 Tyypillinen Hossan    
patikkareitti.

 Värikallio. Kuvan 
ottamisen jälkeen on 
rakennettu uusi teräk-
sinen katselutasanne.


