
LUONTOON.FI 
NATIONALPARKS.FI

RETKIKARTTA.FI
EXCURSIONMAP.FI 

Juortanansalo -  
Lapinsuo
• Pinta-ala / Areal: 51 km2

• Perustettu: /  
Established: 1988

• Sijainti / Location:  
Kainuu, Kuhmo, Suomussalmi

  
Metsähallitus, alueen hoitaja 
Metsähallitus, park management
• Metsähallitus Luontopalvelut / 

Parks & Wildlife Finland
• puh. / tel. +358 206 39 6380
• petola@metsa.fi
• luontoon.fi/juortanansalo-

lapinsuo /  
nationalparks.fi/ friendship-
park/ juortanansalo-lapinsuo

Luonnonsuojelualue - Nature Reserve

Juortanansalo 
- Lapinsuo

Juortanansalon - Lapinsuon soiden- 
suojelualue edustaa Ystävyyden 
puiston todellisia salomaita. 
Alueen pinta-alasta yli puolet on 
soita. Niitä pilkkovat kuusikkoiset 
metsäsaarekkeet.

Juortanansalon - Lapinsuon soiden- 
suojelualueen suot ovat valtaosin 
luonnontilaisia. Ne ovat avoimia 
tai puustoisia aapasoita, keidas-
soita, piensoita sekä lähdesoita. 
Alueella on myös karuhkoja nevoja 
ja runsaasti erityyppisiä soiden 
reunarämeitä ja korpia. Lettoja on 
hyvin vähän, mutta paikoin purojen 
varsilta löytyy myös rehevyyttä ja 
jopa lehtoja. 

Suosaarekkeiden metsät ovat 
yleensä luonnontilaisen kaltaisia 
vanhoja kuusikoita. Vesistöjä on 
vähän. Ne ovat pääasiassa pieniä 
suolampia ja latvapuroja.
 

Suomussalmen puoleinen osa, 
Lapinsuo, on poronhoitoaluetta, 
Kuhmon puolella puolestaan elää 
metsäpeura. Alueen halki kulkee 
noin 90 km pitkä peura-aita. Sen 
tarkoituksena on pitää metsä-
peurat ja porot erossa toisistaan. 

Metsäpeuran lisäksi seudulla elää 
tyypillisiä metsä- ja erämaalajeja 
pikku nisäkkäistä suupetoihin.  
Alueella pääsee tarkkailemaan 
soiden ja vanhojen metsien lintuja. 
 
Juortanansalo - Lapinsuo on helmi 
omatoimiselle kulkijalle. Alue 
tarjoaakin erinomaiset mahdolli-
suudet erävaellukseen. Talvella 
hanget kutsuvat hiihto- ja lumi-
kenkäretkille. Suot houkuttelevat 
poimimaan lakkoja ja karpaloita. 
Myös metsästys on sallittu voi-
massa olevien metsästyssäädösten 
mukaisesti. 

Juortanansalo–Lapinsuo is the 
most wilderness-like area of the 
Friendship Park.  More than half of 
the reserve consists of mires. They 
are dotted by islands of old forests. 
 
The northern part of the area, 
Lapinsuo, belongs to a reindeer 
management area, while Kuhmo is 
home to wild forest reindeer. The 
area is intersected by a reindeer 
fence extending for about 90 km. 
The fence is built to secure the 
breed purity of the wild forest 
reindeer by keeping domesticated 
reindeer and wild forest reindeer 
apart.

The Juortanansalo - Lapinsuo 
area is a real gem for hikers who 
wish to choose their own paths, as 
there are few maintained services. 
The area welcomes for a free hike 
with a pack bag or for a ski trek or 
snowshoe trip on pristine snow.

Juortanansalo - Lapinsuolla 
on sallittua
• liikkuminen jalan, hiihtäen, soutaen ja 

meloen: muista antaa linnuille pesimisrauha
• marjojen ja ruokasienien poimiminen
• onkiminen ja pilkkiminen 
• leiriytyminen on luvallista jokamiehen-

oikeuksien mukaisesti
• metsästäminen on sallittua Metsähalli-

tuksen luvalla (5618 Itä-Kuhmo)
• metsästys on sallittu paikkakuntalaisille 

kotikuntansa alueella (metsästyslain 8 §). 

kiellettyä
• avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana 

myös tulentekopaikoilla
• roskaaminen ja rakenteiden vahingoitta-

minen
• luonnon ja eläinten häiritseminen tai 

vahingoittaminen
• lemmikkieläinten vapaana pitäminen
• moottoriajoneuvolla ajo maastossa.

In Juortanansalo - Lapinsuo,  
the following are allowed:
• walking, skiing, rowing, canoeing, but 

please, remember to let birds nest in peace
• picking berries and edible mushrooms
• angling and ice fishing 
• camping in accordance with everyman’s 

right
• hunting in accordance with the Metsä-

hallitus hunting permit. The area is part 
of the small-game hunting area no. 5618 
Itä-Kuhmo

• hunting is allowed for local people  
in their home municipality (Hunting Act, 
Section 8). 

forbidden:
• lighting campfires if a forest fire warning is 

in effect
• littering and damaging constructions
• disturbing and harming the environment and 

animals
• letting pets run free
• driving motor vehicles on the terrain.

luontoon.fi/juortanansalo-lapinsuo
nationalparks.fi/friendshippark/
juortanansalo-lapinsuo

ME T SÄ H A LLITUS  05/2020  
KU VAT / PHOTOS: A RI MERIRUOKO, 
EE VA PULKKINEN 
TEK S TI JA K Ä Ä NNÖK SE T / TE X T S A ND 
TR A NSL ATION: METSÄHALLITUS 



Luonnonsuojelualue - Nature Reserve

Juortanansalo – Lapinsuo
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Juortanansalo-Lapinsuo

Kulkuyhteydet
• Parhaiten alueelle pääsee Vartiuksen 

raja-aseman läheltä pohjoiseen kulkevalta 
Liekinvaarantieltä (nro 9127). 

• Varsinaista pysäköintipaikkaa tai lähtö-
pistettä alueelle ei ole.

• You can best access the area by driving north on 
road Liekinvaarantie (No. 9127), beginning close 
to the Vartius border guard station. 

• There are no particular parking places or starting 
points to the mire reserve. 

Pidä huolta luonnosta!
Retkeile kestävästi ja huolehdi jätteistä. Polta 
palavat, mikäli mahdollista. Laita eloperäiset 
jätteet kompostikäymälään. Tuo muut jätteet 
lajittelupisteisiin.

Respect nature!
Leave no traces of your visit behind. Burn 
burnable waste, if possible, and put bio waste 
into a composting toilet. Take all other litter 
out of the area.

Hätänumero / Emergency number 112

How to get to Juortanansalo - Lapinsuo


