
 

Kesälomamatkan tutustumiskohteena Hiidenportin kansallispuisto 
ja koskikalastusta Tipasjoella. 
 
Hiidenportin kallioseinämät putoavat pystysuorina jopa kaksikymmentä metriä 
laaksoon, jonka pohjalla on tummavetinen lampi. Kilometrin mittainen rotko 
ulottuu Oulujoen ja Vuoksen väliselle vedenjakajalle jatkuen Pattijoen uomana 
kaakkoon. 

 

Hiidenportin kansallispuisto, joka sijaitsee Sotkamon - Kuhmon – Nurmeksen 
muodostaman kolmion keskustassa, perustettiin vuonna 1982 säilyttämään 
kainuulaista erämaaluontoa. Puiston pinta-ala on runsaat 43 km², josta vettä 
on 2 km² 

Hiidenportin kallioseinämät putoavat pystysuorina jopa kaksikymmentä metriä 
laaksoon, jonka pohjalla on tummavetinen lampi. Kilometrin mittainen rotko 
ulottuu Oulujoen ja Vuoksen väliselle vedenjakajalle jatkuen Pattijoen uomana 
kaakkoon. 
Kesälomaviikkoa Vuokatissa vietettäessä se on varsin luonteva ja mieleen 
jäävä tutustumiskohde.  
 
Kansallispuiston metsät ovat 100 – 150–vuotiaita ja lähes luonnontilaisia. 
Komeimpiin kuuluvat Urpovaaran suuret kuusikot, joiden seassa on kookkaita 
haapoja. 
Suot ovat luonnontilaisia ja pääosin pienalaisia. Ne ovat enimmäkseen karuja, 
mutta paikoin löytyy reheviä lähteikköjä ja pieniä lettosoita. Puiston yleisin 
suotyyppi on suopursuvaltainen, mäntyä kasvava räme, joka usein reunustaa 
avonevaa. 
 
Hiiden portissa elävät vakituisesti monet erämaiset eläinlajit; mm. karhu ja 
näätä, myös hirvikanta on runsas. Linnuista tyypillisimpiä ovat vanhojen 
metsien lajit kuten punarinta, kanahaukka, pohjantikka ja kuukkeli. 
Kanalinnuista runsaimpia ovat metso ja pyy. Puiston vähälukuisia, mutta 
suojelullisesti tärkeitä ovat mm. metsähanhi, kurki, kalasääski ja kuikka. 
Hiidenportti oli entisaikaan etäinen riistamaa. Kovasinvaaralla on ollut 
asutusta 1700 luvulta 1940 luvulle. Nykyisin asuin paikoista kertovat enää 
kasvillisuuteen peittyvät kivijalat, umpeen kasvavat niityt ja rehevät monilajiset 
kaskimetsät. 
 
Tutustuminen Hiidenportin kansallispuistoon on hyvä aloittaa Palolammen 
opastuspaikalta, jossa on tietoa puistosta sekä keittopaikka.  
 
 
Kansallispuiston lähialueella on myös useita koskikalastuspaikkoja, kuten 
Tipasjoki koskineen.  
 
Kalastusluvan alueen usealle koskelle saa ostettua esimerkiksi 
Sotkamolaisista urheiluvälineliikkeistä. Aamuinen kalastusmatka solisten 
virtaaville koskille on pyyntimiehille mukava kokemus. Eteneminen 
aamuauringossa pitkin kasvillisuuden tuoksujen täyttämää kapean joen vartta 
rauhoittaa mukavasti mieltä ja lataa akkuja tulevaa syksyä sekä talvea varten. 



Joki koskineen on melko kapea ja pyyntiaamuna varsin rauhallinen. 
Heittokalastusta oli oikein harjoiteltava, etteivät heitot menneet joen yli 
vastarannalle. Koskien kuohuissa hyppeli kyllä useita pieniä Harreja, mutta 
saalis jäi viidentoista euron luvan hintaan nähden pieneksi. Saaliiksi tuli 
ainoastaan pieni hauki ja ahven, jotka päästettiin takaisin kasvamaan.  
 
Kalastuksen lomassa voi nauttia eväitään vaikka Välikoskella olevalla laavu- 
ja nuotiopaikalla, joka sijaitsee pienellä saarekkeella virtaavan joen keskellä. 
   
 
 
Lähdetietoja:   Hiidenportin kansallispuiston oppaasta. 

 


