
Jauhovaarassa on 
sallittua

 •  liikkuminen jalkaisin ja 
hiihtäen

 •  marjojen ja ruokasienien 
poimiminen

 •  avotulen teko ja leiriyty-
minen tulentekopaikan 
yhteydessä

 •  kalastus ja metsästys 
voimassa olevien säädös-
ten mukaisesti

kiellettyä

 •  avotulen teko metsä-
palovaroituksen aikana 
myös tulentekopaikoilla

 •  roskaaminen ja rakentei-
den vahingoittaminen

 •  luonnon ja eläinten 
häiritseminen ja 
vahingoittaminen

 •  moottoriajoneuvolla 
ajo maastossa teiden 
ja merkittyjen urien 
ulkopuolella

Jauhovaara
Jauhovaaran erikoisuus on entisen 
metsänvartijatilan ympäristöön istu-
tettu puulajipuisto eli arboretum. 
Polun varressa kasvaa pieninä metsi-
köinä useita eri ulkomaisia kuusi- ja 
mäntylajeja. Suurin osa niistä on istu-
tettu vuosina 1936–42.

Jauhovaara on 253 metriä korkea ja 
kohoaa yli 80 metriä Jauholammen 
pinnasta. Varsinkin vaaran pohjois-
puoli on paikoin jyrkkärinteistä. Kuusi-
valtaisine metsineen alue poikkeaa 
selvästi karujen mäntymetsien ja 
soiden luonnehtimasta ympäristöstä.

Luontopolun varrella olevalta näkö-
alatasanteelta avautuu kaunis näkymä 
kainuulaiseen järvien, lampien ja soi-
den täplittämään metsäluontoon.

Vaaralla on ollut vakinaista asutusta 
1800-luvulta lähtien. Metsänvartija-
tilana se toimi vuodesta 1894. Nykyi-
nen päärakennus on rakennettu 
1950-luvulla.

Jauhovaaran talo on nykyisin vuokra-
kämppä (www.lomarengas.fi). Ethän 
häiritse kämpän asukkaita.

Jauhovaaran luontopolku

Jauhovaaran luontopolulla esitellään 
sekä alueelle istutetut ulkomaiset 
puulajit että kotimaiset puut. Luonto-
polkutaulut kertovat myös metsän- 
vartijan toiminnasta ja elämisestä 
vaaralla.

Punaisin maalimerkein merkitty 1,5 
kilometrin mittainen polku kulkee 
vaaran laella.

Sinisellä merkitty 3,5 kilometrin mit-
tainen polku laskeutuu alas rinnettä, 
kiertää Jauholammen laavulle ja 
nousee takaisin vaaralle.

Polku on korkeuseroista johtuen 
melko vaativa. Kosteat osuudet on 
pitkostettu. Jyrkimmissä kohdissa 
portaat helpottavat kulkemista.

Talvella jyrkät rinteet tarjoavat haas-
tetta lumikenkäretkiin. Kuhmosta 
Sotkamon suuntaan vievä moottori-
kelkkaura kulkee Jauholammen 
laavun kautta.

TEKSTIT JA KUVAT 
METSÄHALLITUS 2/2022.

Jauhovaara

 •Pinta-ala 0,2 km2

 •  Perustettu 1959

 •  Sijainti Kainuu, Kuhmo

Metsähallitus, alueen hoitaja

 •  Metsähallitus Luontopalvelut

 •puh. +358 206 39 6380 

 •petola@metsa.fi

 • luontoon.fi/jauhovaara

luontoon.fi/jauhovaara/
ohjeetjasaannot

Hätänumero 112 

https://www.lomarengas.fi/mokit/kuhmo-jauhovaara-erakamppa-10554
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Jauhovaara

Välivaarantie

Jauholampi

Kulmalampi

Arboretum

Pysäköinti ja opastus - Parkering med information
Parking and information - Парковка и информация

Luontopolkutaulu - Naturstiginfo 
Nature trail info - Инфодоска на экотропе

Laavu - Skärmskydd
Lean-to shelter - Навес

Vuokratupa - Hyresstuga
Rental cabin - Заказной домик

Näköalapaikka - Utsiktsplats
Viewpoint - Смотровая точка

Kuivakäymälä - Torrtoalett 
Dry toilet - Сухой туалет

Jauhovaara

Tie - Väg
Road - Дорога

Luontopolku - Naturstig
Nature trail - Экологическая тропа

Moottorikelkkaura - Snöskoterled
Snowmobile track - Снегоходный маршрут

Douglaskuusi
Douglas-Fir
Pseudotsuga menziesii

Engelmanninkuusi
Engelmann Spruce
Picea engelmannii

Siperianlehtikuusi
Siberian Larch
Larix sibirica

Mustakuusi
Black Spruce
Picea mariana

Pihtakuusi
Siberian Fir
Abies sibirica

Visakoivu
Curly Birch
Betula pendula var. carelica

Kontortamänty
Lodgepole Pine
Pinus contorta var. latifolia
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Kulkuyhteydet
 Aja Kuhmosta 26 km Sotkamontietä (nro 76) ja käänny 
vasemmalle Vepsäntielle. Jatka 10 km ja käänny oikealle 
Välivaaran tielle. Aja 1,7 km ja käänny oikealle Jauhovaaraan 
johtavalle tielle. Pysäköintialueelle on 0,8 km. Vain kämpän 
vuokrannut saa ajaa pihaan. 
Käytä navigaattorissa osoitetta Välivaarantie 164, Kuhmo.

Pidä huolta luonnosta!
 Retkeile kestävästi ja huolehdi jätteistä. Polta palavat, 
mikäli mahdollista. Laita eloperäiset jätteet komposti-
käymälään. Tuo muut jätteet lajittelupisteisiin.
Muista retkietiketti! 0             50 km Metsähallitus 2022
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