
BUSSILLA KANSALLISPUISTOON JA PUISTON KOHTEIDEN VÄLILLÄ

• Oulangan ja Hossan kansallispuistoihin pääsee bussilla, kuten Nuuksioonkin.
• Hossan ja Oulangan kansallispuistojen kesän bussireiteissä on huomioitu jatkoyhteydet 

lentoihin, mutta myös bussi- ja rautatievuoroihin.
• Bussi hoitaa kesällä myös kansallispuiston paikallisliikennettä kohteesta toiseen.
• Siirtyminen bussilla kansallispuistosta toiseen ollut mahdollista jo kesällä 2019.

”meille pääsee bussilla”
”meiltä pääsee kansallispuistoon bussilla”
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• Lentoyhtiöitten kesäaikataulujen myöhäinen vahvistuminen hankaloittaa tiedottamista.
• Hintatietojen tai -arvioiden ennakkoesittämisessä oltava varovaisia.
• Julman Ölkyn päiväkäynnin yhteydessä tulee käydyksi  esimerkiksi Luontokeskuksessa   

4 kertaa, mikä oudoksutti joitakin. Onkin syytä korostaa paikallisliikenne-ominaisuutta.
• Eri tahot pitivät kesän 2019 HossaBussi-kokeilua hyödyllisenä. 
• 2 jatkotoivetta!

HOSSABUSSI HUOMIOINTEJA

• Lehti-ilmoittelusta huolimatta paikalliset käyttivät vähän bussia kansallispuistomatkoihin. 
• Bussi kulki lentokentän ja linja-autoaseman välin, sitä käytettiin myös lentokenttäbussina. 
• Hossan suunnan kylien, Teerirannan ja Kurvisen asukkaat pitivät yhteyttä hyödyllisenä. 
• Kansallispuistobussin markkinointi jo talvella yhdistyksien yms. kesäretkiä varten.

• Keskeiset matkailuyritykset reitin varrella on huomioitava bussien hyödyntäjiksi.
• Keskustelut kansallispuisto-bussireittien varren yrittäjien kanssa niin, että he haluavat 

huomioida reitit sekä tarjota ja markkinoida näitä palveluita jo talvella seuraavaksi kesäksi.

BUS CONNECTIONS INSIDE THE LAND OF NATIONAL PARKS 
BUS CONNECTIONS TO AND INSIDE NATIONAL PARKS
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BUSSI TUO UUSIA MAHDOLLISUUKSIA ERI HARRASTEISIIN

Vaellus: Karhunkierroksella bussilla on voinut siirtyä haluamansa etapin alkuun ja 
palata jostain muusta kohteesta. Tätä vaihtoehtoa kehitetään huomioimaan
aiempaa paremmin päiväkävijät. HossaBussin osalta tämä oli jo huomioitu.

Melonta: HossaBussia on käytetty siirtymiseen melontareitin toiseen päähän. 
Voisiko palvelua laajentaa kuljettamalla kanootitkin melojien lisäksi? Tarvittaisiin
kanoottitraileri bussin perään: aamulla Hossasta Julmalle Ölkylle ja illalla takaisin.

Maastopyöräily: Hossan reitit on rankattu korkealle, mutta reittejä löytyy muualtakin.
Bussi tuo lisää vaihtoehtoja nauttia koillisen kuntien pyöräilymahdollisuuksista.
Osa reiteistä päättyy eri paikkaan kuin alkupiste, jolloin bussilla voisi siirtyä toiseen 
päähän reittiä ja polkea vaikka toiseen kohteeseen. Bussi tuo lisää vaihtoehtoja nauttia 
koillisen kuntien pyöräilymahdollisuuksista. Edellyttää bussiin pyörätelineen.

Kävelykokoukset: esimerkiksi Julmalta Ölkyltä Värikalliolle ja takaisin.
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ERILAISIA TAPOJA ESITTÄÄ AIKATAULUJA
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MATKA.FI, LAPIN REITTIOPAS

• Karttapohjainen käyttöliittymä eri laitteisiin. Millä alustalla jatkossa?
• Bussi näkyy kartalla. Reaaliaikaisuus, helpottaa häiriötilanteissa.
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VOISIKO PUISTOYHTEYKSIEN NÄKYVYYTTÄ VAHVISTAA KUMPPANEIDEN KANSSA?

• ELY:n rahoittamien reittien, kuten HossaBussin aikataulut löytyvät Matkahuollon sivuilta.
• Jatkoyhteydet Kuusamon Lentoasemalta Hossaan löytyvät lentoaseman sivuilta välillisesti.
• Voisiko silti kansallispuistoyhteydet näkyä nimillä, esimerkiksi ”Bus Connections to Hossa

and Oulanka National Parks are available. More schedules for bus connections…”
• Kannattaisiko reittitiedot kääntää englanniksi ja ruotsiksi Matkahuollon sivuja varten?
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KIITOS!
tauno.korpela@naturpolis.fi
+358-40-712 0257
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