
Sinisellä polulla on 
sallittua

 •  liikkuminen jalkaisin, 
hiihtäen, meloen ja 
veneillen

 •  marjojen ja ruokasienien 
poimiminen

 •  avotulen teko ja leiriyty-
minen tulentekopaikko-
jen 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 vahin-
goittaminen

 •  moottoriajoneuvolla 
ajo maastossa teiden 
ja merkittyjen urien 
ulkopuolella

Sininen polku
Sininen polku on saanut nimensä 
ympäröivän maiseman mukaan: 
järviä ja lampia siintää harjumaise-
man molemmin puolin. Särkkäjärven 
länsipäätä hallitsevat sinenhämyiset 
sekametsät kuusikkoineen.

Sininen polku on vanha kylien välinen 
reitti, joka kulkee pääosin särkkäket-
jun harjanteella. Rinteet ovat jyrkkiä ja 
teräväpiirteisiä. Monin paikoin avau-
tuu näkymä harjujen juurelta levittäy-
tyville soille.

Metsissä on runsaasti vuosikymmen-
ten takaisten metsäpalojen jälkiä. 
Paikoin maisemaa koristavat hopea-
kylkiset kelot ja valtavat haavat. 
Paksun sammalen kuorruttamat van-
hat kannot ja karunnäköiset kivirakat 
saavat mielikuvituksen liikkeelle.

Retkelle särkille 
Sininen polku on monipuolinen 
retkikohde ympäri vuoden. Alueen 
maasto on vaihtelevaa ja korkeuserot 
huomattavia.

Itäpäätä hallitsevat helppokulkuiset 
harjut, Särkkäjärven ympäristössä 
maasto on hieman vaativampi.

Sininen polku tarjoaa lähtöpaikasta 
riippuen useita reittivaihtoehtoja. 
Sinisin maalimerkein merkityt reitit 
kulkevat pääosin kuivissa kangas-
männiköissä, mutta sukeltavat välillä 
kuusikkoisiin sekametsiin ja soille.

Liminsärkän pysäköintialueelta 
Särkkäjärven kiertävälle reitille 
kertyy pituutta noin 15 kilometriä. 
Kapustavaaran pysäköintialueelta 
aloitettuna Särkkäjärven ympäri 
kiertävä reitti on noin 7 kilometriä.

Kosteilla paikoilla kulkemista helpot-
tavat pitkokset ja jyrkimpiin rinteisiin 
on rakennettu portaat. Useat tulen-
tekopaikat tarjoavat virkistyshetken 
retken lomaan.

Sinisen polun alueella on myös 
Metsähallituksen vuokrakämppä 
Särkkäpirtti (www.lomarengas.fi).
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Sininen polku

 •Pinta-ala 4,48 km2

 •  Perustettu 2001

 •  Sijainti Kainuu, Kuhmo

Metsähallitus, alueen hoitaja

 •  Metsähallitus Luontopalvelut

 •puh. +358 206 39 6380

 •petola@metsa.fi

 • luontoon.fi/sininenpolku

luontoon.fi/sininenpolku/ 
ohjeetjasaannot 
 
 
Hätänumero 112

https://www.lomarengas.fi/mokit/kuhmo-sarkkapirtti-erakamppa-10555
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Pysäköinti ja opastus - Parkering med information
Parking and information - Парковка и информация

Keittokatos - Kokskjul
Cooking shelter - Летняя кухня

Laavu - Skärmskydd
Lean-to shelter - Навес

Tulentekopaikka - Eldplats
Campfire site - Место для костра

Vuokratupa - Hyresstuga
Rental cabin - Заказной домик 

Kävelysilta - Gångbro
Footbridge - Пешеходный мостик

Kuivakäymälä - Torrtoalett 
Dry toilet - Сухой туалет 

Tie - Väg
Road - Дорога

Retkeilyreitti - Vandringsled
Hiking route - Походный маршрут 
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 Kulkuyhteydet 
Aja Kuhmosta Kekkostietä (nro 9070) noin 21 km. Liminsärkän lähtöpaikka 
on tien varrella. Kapustavaaralle pääset ajamalla noin 1 km Liminsärkältä 
eteen päin ja kääntymällä vasemmalle Karhuvaarantielle. Aja 5,3 km ja 
käänny vasemmalle (viitta Särkkäpirtti), jatka 0,8 km pysäköintialueelle. 
Käytä navigaattorissa osoitetta Kekkostie 2009, Kuhmo.

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


