Lentua
• Pinta-ala / Areal: 67 km2
• Perustettu: /
Established: 1990

• Sijainti / Location:
Kainuu, Kuhmo
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• puh. / tel. +358 206 39 6380
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nationalparks.fi/ friendshippark/
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Luonnonsuojelualue - Nature Reserve

Lentua
Lentuan luonnonsuojelualue on
keskeinen osa Ystävyyden puistoa.
Alue on erinomainen vesiretkeilykohde, onhan suojelualueesta 75 %
vettä. Järvelle houkuttelevat niin
laajat selkävedet kuin ja suojaisat
saarien sokkelotkin.
Erämaisen rauhallinen Lentua on
Oulujoen vesistön suurin säännöstelemätön järvi ja Lentuankoski
Kuhmon suurin koski. Kosken
kautta Lentuan vedet laskevat
Lammasjärveen ja edelleen kohti
länttä.
Lentua on kalastollisesti arvokas
ja alue tarjoaa ruoka- ja pesimäpaikkoja sekä metsälinnuille että
vesilinnuille. Kesäisin Lentuan
selkävesillä voi seurailla mm.
kaakkurin, kalasääsken ja selkälokin liitelyä. Metsäpeuroja saattaa
nähdä uimassa tai lepäilemässä
suojaisilla hiekkarannoilla, talvisin
vaeltamassa järven jäillä.

Lentuan vuokrakodalta lähtee
leveä 300 m pitkä lankkupolku
Lentuankoskelle. Polku jatkuu
Välisuvannon laavulle ja edelleen
kohti Pientä Lentuankoskea.
Lentua on aikoinaan ollut tärkeä
kulkureitti. Nykyisin se on useiden
vesireittien yhtymäkohta. Pohjoisesta Lentuaan laskee Tervareitti
kahta haaraa pitkin. Toinen kulkee
Juttuajärven kautta ja toinen
Iivantiirajärven ja Nivan koskien
kautta. Idästä tulevat Kalliojoen
ja Luulajanjoen reitit yhdistyvät
Tervareittiin ja jatkuvat Lentuankoskien ja Lammasjärven kautta
kohti Ontojärveä.
Lentuan luonnonsuojelualueella
on useita tulentekopaikkoja ja
laavuja. Lehtosaaressa on autiotupa. Lentuankosken niskalla oleva
Lentuan vuokrakota on varattavissa yksityiskäyttöön.

Lentualla on sallittua
• liikkuminen jalan, hiihtäen, soutaen
ja meloen

• liikkuminen moottoriveneellä sekä

talvella moottorikelkalla järven jäällä

• marjojen ja ruokasienien poimiminen
• avotulen teko ja leiriytyminen
tulentekopaikkojen yhteydessä

• onkiminen ja pilkkiminen
• muu kalastus kalastuslain mukaisesti
• metsästys on sallittu paikkakuntaLentua Nature Reserve is a central
part of the Friendship Park. It
introduces the visitor to a large
unregulated lake. Water covers
75% of the reserve, and the rest is
made up of islands and shore areas.
Nature in Lentua is a memorable
experience at all times of the day
and year. The central parts of Lentua are peaceful and wildernesslike. The lake empties its waters
into the largest rapids in Kuhmo,
the Lentuankoski Rapids, a popular
sight-seeing and fishing spot.
The area welcomes visitors to go
rowing or canoeing on its waters or
skiing on the pristine snow on its
ice. The principal starting point to
the area is the Lentua Rental Lapp
Hut. Lentuankoski Trail, leading to
the Lentuankoski Rapids, is approximately 300 m long duckboard
trail, accessible also by wheelchair.

Lentua on innoittanut monia
taiteilijoita. Akseli Gallen-Kallela
ikuisti Lentuan maisemia Kalevalakuvituksissaan. Kirjailija Veikko
Huovisen Havukka-ahon ajattelija
tuumaili sinisiä ja punaisia ajatuksiaan Lentuan maisemissa.

laisille kotikuntansa alueella
(metsästyslain 8 §). Lentuan saarissa
metsästys on kokonaan kielletty.

kiellettyä
• avotulen teko metsäpalovaroituksen
aikana myös tulentekopaikoilla

• roskaaminen ja rakenteiden vahingoittaminen

• luonnon ja eläinten häiritseminen tai
vahingoittaminen

• lemmikkieläinten vapaana pitäminen
• moottoriajoneuvolla ajo maastossa.
In Lentua, the following are
allowed:
• walking, skiing, rowing, canoeing
• motor boating and snowmobiling on
lake ice

• picking berries and edible mushrooms
• camping at the campfire sites
• angling and ice fishing
• fishing according to the fishing
legislation

• hunting is allowed for local people

in their home municipality (Hunting
Act, Section 8). Hunting is forbidden on
the islands of the nature reserve.

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 vehicle on the terrain.

Lentuanjärvi kutsuu kesäisin veneilemään ja melomaan sekä talvella
hiihtämään hohtaville hangille.
Kalastajia houkuttelevat järven
taimen-, harjus- ja siikakannat.
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Luonnonsuojelualue - Naturskyddsområde Nature Reserve - Охраняемая территория
Yksityinen luonnonsuojelualue - Naturskyddsområde Nature Reserve - Охраняемая территория
Laajennusosa - Utvidningsområde Extension Area - Расширение территории
Vuokrakota - Hyreskåta Rental lapp hut - Чум для аренды
Opastustaulu - Informationstavla Information board - Информация
Pysäköinti ja opastus - Parkering med information Parking and information - Паркинг, информация
Tulentekopaikka - Eldplats Campfire site - Кострище
Laavu - Skärmskydd Lean-to shelter - Навес
Autiotupa - Ödestuga Open wilderness hut - Избушка
Liikuntaesteisille - För rörelsehämmade For disabled - Для инвалидов
Vetokannas - Landtransport av kanot Canoe portage - Место для выноса байдарки

LENTUAN VUOKRAKOTA

Veneenlaskupaikka - Båtramp Boat launching ramp - Место для спуска лодки
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Luontopolku - Naturstig Nature trail - Экологическая тропа
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Retkeilyreitti - Vandringsled Hiking route - Походный маршрут
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Melontareitti - Kanotled Canoeing route - Байдарочный маршрут
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PUUKKOLAMPI

Kulkuyhteydet
• Lentuan luonnonsuojelualueelle on useita

yhteyksiä teiden varsilta. Hyvä yhteys on
Lentuankosken ja vuokrakohdan kautta:
Aja Kuhmo - Suomussalmi -tietä (nro 912)
10 km ja käänny Lentuankoskentielle (nro
91283). Aja noin 3 km ja käänny oikealle
Niska-ahontielle. Jatka 2 km Lentuan vuokrakodan pysäköintipaikalle. Rannassa on myös
veneenlaskupaikka.
• Osoite navigaattoria varten: Niska-ahontie 200,
88900 Kuhmo.

Pidä huolta luonnosta!

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

How to get to Lentua
• The Lentua Nature Reserve can be reached

from many places along the roads. The main
starting point is the Lentua Rental Lapp Hut:
Drive 10 km on Kuhmo - Suomussalmi road
(No. 912) and turn to road Lentuankoskentie
(No. 91283). Drive 3 km and turn right to
road Niska-ahontie. After 2 km you’ll reach
the Lentua parking area. There is also a boat
launching ramp.
• The address for the navigator: Niska-ahontie
200, 88900 Kuhmo.

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.
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