Itärajan retkeilyreitistä selvitys:
SELVITYS USKOO REITIN MAHDOLLISUUKSIIN
Suomussalmen kunnan itärajalla kulkevan Itärajan retkeilyreitin nykykäytöstä ja mahdollisuuksista
on tehty selvitys. Selvityksen teki pietarsaarelainen konsultti Heikki Susiluoma Ekointernet Oy:stä.
Hän tutustui reittiin koko sen pituudelta, haastatteli reitin käyttäjiä ja ylläpitäjiä sekä alueen
matkailuyrittäjiä. Tietoa haettiin myös nettikyselyllä, josta tulikin ennätyksellisen suosittu:
vastauksia saatiin1800 kappaletta. Vastaajista viidesosa oli itse kulkenut reitillä.
Selvitys päätyy suosittamaan reitin kehittämistä niin kokonaisuutena kuin mahdollisesti erillisinä
lyhyempinä osina joidenkin palvelujen tai kylien lähistölle. Reitin kehittämiseksi Susiluoma
ehdottaa yhteistyötä Metsähallituksen ja luontomatkailusta elantoa etsivien yrittäjien kesken. Hän
suosittaa perustettavaksi ”reittiyhteisöä” jakamaan vastuuta reitin tulevaisuudesta ja viemään
kehitystä eteenpäin.
Susiluoma esittää reitille uusia linjauksia kolmessa kiireellisyysluokassa. Pääasia olisi siirtää reitti
pois metsäautoteiltä. Myös pusikoituneiden kohtien raivaaminen tietyissä kohdin parantaisi
maisemia. Hän esittää myös vanhoja metsiä säästäviä hakkuutapoja reitin varteen maisemallisista
syistä. Reittiä olisi myös markkinoitava paremmin.
Miksi selvitys tehtiin?
”Halusimme selvitystä Itärajan pitkän reitin mahdollisuuksista oman päätöksentekomme tueksi”,
sanoo Metsähallituksen Kainuun alueen puistonjohtaja Kerttu Härkönen. ”Monien mielestä reitillä
on potentiaalia kohota tunnetuksi ja suosituksi retkikohteeksi, mutta toistaiseksi reitin käyttö on
melko vähäistä. Tulosten perusteella haluaisinkin kutsua reitin mahdollisuuksista kiinnostuneet
tahot pitkäjännitteiseen tuotekehitysprojektiin”, hän jatkaa.
Selvitys tehtiin osana Suomussalmen kunnan hallinnoimaa Vienan Silta –työpajoja, matkailua,
kulttuuria - naapuruushanketta, jonka rahoitukseen EU ja mm. Suomussalmen kunta ja
Metsähallitus osallistuvat. Itärajan retkeilyreitti on noin 160 km pituinen kesä- ja talvikäyttöinen
reitti, joka ulottuu Hossasta Suomussalmen kunnan eteläosiin yhtyen siellä Kuhmon reitteihin.
Reitti kulkee tulevan Kalevalapuiston alueella osin luonnonsuojelualueilla, osin talousmetsissä.
Reitin varrella on laavuja, tulentekopaikkoja ja muutama autiotupa. Lisäksi retkeilijät voivat käyttää
yksityisiä majoituspalveluja. Matkailun ohjelmapalveluyrittäjät järjestävät reitillä etenkin talvisin
opastettuja vaelluksia. Reittiä hoitaa Metsähallituksen luontopalvelut.
Mitä tapahtuu seuraavaksi?
Ensi vuonna reittiä kunnostetaan pohjoisosistaan, lähinnä Vieremänsuon ja Martinselkosen suoosuuksilla. Suomussalmen kunta teettää alueesta retkeilykartan. Metsähallituksen luontopalvelut
sitoutuu hankkimaan reitin suunnitelmalliseen kehittämiseen resursseja niin hankkeiden kuin
normaalin luontopalvelujen rahoituksenkin kautta.
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