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Vapalupa-alue  

5502 Hossa,  Suomussalmi

Hossan kalavedet
Hossan kansallispuisto on kolmen vesi-
reitin kohtauspaikka. Virtavesien lisäksi 
mäntykankaiden verhoamassa harju- 
maisemassa kimmeltää kymmeniä kirkas-
vetisiä järviä ja lampia. Kalastajille Hossan 
vesistöt tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja. 

Ahven- ja siikakannat ovat Hossassa luon-
taisesti vahvat. Lisäksi saalisvarmuutta 
parannetaan taimenen, harjuksen ja kirjo- 
lohen istutuksilla. Hyvien ravinto-olo- 
suhteiden ansiosta kalat menestyvät 
Hossan vesissä hyvin ja kasvavat isoiksi. 
Kalapaikoille kulkee merkittyjä reittejä,  
ja lähistöltä löytyy useita nuotiopaikkoja  
ja laavuja sekä autio- ja vuokratupia.

Hossan luontokeskuksesta saat vinkkejä ja 
neuvoja kalastukseen. Sieltä voit hankkia 
alueen kartat, tarvittavat kalastusluvat ja 
vuokrata veneitä. Luontokeskuksessa on 
myös kahvila-ravintola. Yösijaa etsivää pal-
velee koko Hossan alueen monipuolinen 
majoitustarjonta.

Valkeaiset
Iso- ja Umpi-Valkeaisessa on vahva luon-
tainen ahvenkanta, ja Iso-Valkeainen on 
tunnettu myös isoista siioistaan. Lisäksi  
voit saada saaliiksesi poikasena istutetun 
taimenen tai harjuksen. Kalat kasvavat 
suuriksi syöden muun muassa järvikatkoja, 
kymmenpiikkejä ja Iso-Valkeaisessa myös 
muikkuja. Kristallinkirkkaissa vesissä kas-
vaneiden kalojen narraaminen on haasta-
vaa, mutta kalojen liikkeiden ja syöntiaiko-
jen tuntemus palkitaan poikkeuksellisen  
hienoilla saaliskaloilla! 

Valkeaiset soveltuvat hyvin soutu-uiste-
luun, pilkkimiseen ja onkimiseen. Umpi- 
Valkeainen sopii myös rannalta tapah-

tuvaan heittokalastukseen. Pohjoisran-
nalla on paikoitellen runsaasti kaatuneita 
rantapuita, jotka houkuttelevat ahvenia 
ympärilleen. Molemmille lammille on 
saatavilla vuokraveneitä, joita voi varata 
luontokeskuksesta.

Hossanjoki ja muut virtavedet
Vapalupaan 5502 kuuluva osa Hossan-
jokea on reilun kuuden kilometrin pitui-
nen. Tällä matkalla on kymmenkunta 
koskea, joissa elää luontaisesti vahva  
harjuskanta. Lisäksi lupa-alueelle istu-
tetaan pyyntikokoista taimenta.  

Myös Peranganjoen ja Somerjoen vesi-
reitit sekä Iikoski tarjoavat koskikalastus-
mahdollisuuksia. Näissä esiintyy harjusta, 
ja paikoin on mahdollisuudet myös 
taimeneen.

Kirjolohilammet
Huosilampeen ja Keihäslampeen istu-
tetaan pyyntikokoisia kirjolohia ympäri 
vuoden. Kesällä istutuksia tehdään parin 
viikon välein, talvella hiukan harvemmin. 
Lampien rannoilla on tulentekopaikkoja, 
ja Huosilammella on suuri hirsilaavu, 
jonka luona on kalanperkauspaikka. 

Huosilampi on helposti saavutettava 
kalastuskohde, jonne pääsee kalaan myös 
pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa. 
Huosilammelle johtaa luontokeskukselta 
esteetön polku, ja lammen rannalla on 
neljä esteetöntä kalastuslaituria.  
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Vapalupa 5502 Hossa
•  12 € / 3 tuntia
•  18 € / 24 tuntia
•  90 € / 7 vuorokautta
•  Alle 18-vuotiaat saavat luvista  

50 % alennuksen.  
Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa 
aikuisen kanssa samalla vapaluvalla 
samaan saaliskiintiöön.

•  Perheluvan hinta ja saaliskiintiö  
ovat kaksinkertaisia.

•  Viikkoluvalla saa kalastaa myös 
Kylmäluoman vapalupa-alueella 
(4525). Kalastuksessa on noudatettava 
kyseisen vapalupa-alueen sääntöjä.

Luvanmyynti 
•  Eräluvat-verkkokauppa  

www.verkkokauppa.eraluvat.fi
•  Eräluvat-palvelunumero  

ma-pe klo 9–16, puh. 020 69 2424
•  Hossan luontokeskus aukioloaikojen 

mukaisesti, puh. 0206 39 6041
•  Eräluvat.fi-sovellus. Ladattavissa  

Play-kaupasta ja App Storesta.
•  Paikalliset lupamyyjät. Tarkista 

myyjät sivulta eraluvat.fi/hossa-5502.

Saaliskiintiö  
•  3 tunnin luvalla saa ottaa saaliiksi 

yhden lohikalan
•  24 tunnin luvalla saa ottaa saaliiksi 

yhden taimenen tai  
3 kirjolohta, harjusta tai siikaa

•  7 vuorokauden luvalla saa  
ottaa saaliiksi 2 lohikalaa/vrk. 

•  24 tunnin saaliskiintiötä ei voi  
kasvattaa hankkimalla useita lupia 
samalle 24 tunnin ajanjaksolle. 

Pyyntimitat
•  Rasvaevätön taimen vähintään 50 cm
•  Rasvaevällinen taimen väh. 60 cm
•  Harjus väh. 35 cm
•  Muilla lajeilla ei ole pyyntimittaa
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Hossan muut vedet

•  Hossan kansallispuistossa ja sen lähi-
alueilla on useita Metsähallituksen 
hallinnassa olevia lampi- ja järvivesiä, 
jotka eivät kuulu Hossan vapalupa-
alueeseen. Näillä vesillä pätevät yleis- 
kalastusoikeudet. 

•  Onkiakseen ja pilkkiäkseen kyseisillä 
lampi- ja järvivesillä henkilön ei tar-
vitse maksaa kalastonhoitomaksua 
eikä ostaa vapalupaa. 

•  Myös viehekalastus yhdellä vavalla 
on näillä lampi- ja järvivesillä sallittua 
henkilöille, jotka ovat maksaneet 
kalastonhoitomaksun tai ovat alle 
18-vuotiaita tai 65 vuotta täyttäneitä. 

•  Useammalla vavalla kalastaminen 
näillä lampi- ja järvivesillä on 
mahdollista Pohjois-Pohjanmaan – 
Kainuun vapaluvalla 5411. 

•  Kalastaminen Metsähallituksen hal- 
linnassa, Hossan vapalupaan kuulu-
mattomilla koski- ja virta-alueilla on 
mahdollista Pohjois-Pohjanmaan – 
Kainuun vapaluvalla 5411.

Kalastussäännöt vapalupa-alue 5502

•  Hossan vapalupa 5502 oikeuttaa kalas- 
tamaan Hossan kansallispuistossa 
Umpi-Valkeaisella, Iso-Valkeaisella ja 
reittivesien koski- ja virta-alueilla sekä 
kansallispuiston ulkopuolella Huosilam-
mella, Keihäslammella ja Hossanjoella.

•  Vapalupa oikeuttaa viehekalastukseen 
uistimella, perholla tai jigillä sekä 
onkimiseen ja pilkkimiseen. Yleis-
kalastusoikeudet eivät päde Hossan 
vapalupa-alueella, eli kaikkeen kalasta-
miseen vaaditaan vapalupa.

•  Kalastuskausi on koko vuosi, paitsi 
Hossanjoella 1.6.–31.8.

•  Taimenen kalastus on kielletty koski-  
ja virta-alueilla 1.9.–30.11.

•  Harjuksen kalastus kielletty 1.4.–31.5.
•  Hossanjoen perhokalastusalueella 

kalastaminen on sallittu ainoastaan 
perhokalastusvälinein.

•  Rannalta, ankkuroidusta veneestä 
tai jäältä kalastaessaan kalastaja saa 
käyttää yhtä vapaa, jossa on yksi siima. 
Vavan on oltava kalastajan käden 
ulottuvilla, enintään 2 metrin päässä. 
Vapaa ei saa jättää yksin pyyntiin. 

•  Soutu-uistelussa ja perhonsoudussa 
kalastaja saa käyttää kahta vapaa.

•  Syöttitahnojen, silikonipallojen ja 
vastaavien keinotekoisten syöttien 
käyttö on kielletty.

•  Oman veneen, kanootin ja kellunta-
renkaan käyttö on sallittu Iso-Valkei-
sella ja reittivesillä. Kelluntarengasta 
saa käyttää myös Umpi-Valkeaisella.

•  Umpi-Valkeaisella ja Iso-Valkeaisella 
on saatavana myös vuokraveneitä. 
Kalastuksessa on kiellettyä käyttää 
perämoottoria, myös sähköllä  
toimivaa.


