Sininen polku

• Pinta-ala / Areal 4,48 km2
• Perustettu /
Established 2001

• Sijainti / Location
Kainuu, Kuhmo

Metsähallitus, alueen hoitaja /
Park management

• Metsähallitus Luontopalvelut /
Parks & Wildlife Finland

• puh. / tel. +358 206 39 6380
• petola@metsa.fi
• luontoon.fi/sininenpolku

Sininen polku
Sininen polku on nimensä
veroinen: järviä ja lampia
siintää harjumaiseman
molemmin puolin. Särkkäjärven länsipäätä hallitsevat
sinenhämyiset sekametsät
kuusikkoineen.
Sininen polku on vanha kylien
välinen reitti, joka kulkee pääosin särkkäketjun harjanteella.
Rinteet ovat jyrkkiä ja teräväpiirteisiä. Monin paikoin avautuu näkymä harjujen juurelta
levittäytyville soille.
Metsissä on runsaasti vuosikymmenten takaisten metsäpalojen jälkiä. Paikoin maisemaa
koristavat hopeakylkiset kelot ja
valtavat haavat. Paksun sammalen kuorruttamat vanhat 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
vaativampaa.
Sininen polku tarjoaa lähtöpaikasta riippuen useita reittivaihtoehtoja. Sinisin maalimerkein
merkityt reitit kulkevat pääosin
kuivissa kangasmänniköissä,
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 kulkua helpottavat pitkokset ja jyrkimpiin
rinteisiin on rakennettu portaat.
Useat taukopaikat tarjoavat
virkistyshetken retken lomaan.
Alueella on myös Metsähallituksen vuokrakämppä Särkkäpirtti
(www.lomarengas.fi).

Sinisellä polulla on
sallittua
• liikkuminen jalkaisin, hiihtäen,
meloen ja veneillen

Eskers Between Lakes
Sininen polku - the Blue Path really equals to its name. The
blue chain of small lakes follows
the hiker on both sides of the
pine-growing sandy eskers.
In the old days the path served
as the contact route between
neighboring villages. Today the
area welcomes visitors all year
around. The trail goes mainly on
the top of the eskers, but every
now and then it leads to pieces
of spruce forest and wetlands.
The trails are mostly easy to walk,
but the path around lake Särkkäjärvi is a little more demanding.
Duckboards lead through wet
areas and stairs help to climb
the steep slopes. The trails are
marked with blue paintings.
Along the trails there are fire
making places with other facilities. There are also rental cabin
Särkkäpirtti (www.lomarengas.fi).

• marjojen ja ruokasienien
poimiminen

• avotulen teko ja leiriytyminen

tulentekopaikkojen yhteydessä

• kalastus ja metsästys voimassa
olevien säädösten mukaisesti

kiellettyä
• avotulen teko metsäpalovaroituksen
aikana myös tulentekopaikoilla

• roskaaminen ja rakenteiden
vahingoittaminen

• luonnon ja eläinten häiritseminen ja
vahingoittaminen

• moottoriajoneuvolla ajo maastossa

teiden ja merkittyjen urien ulkopuolella

In Sininen polku, the
following are
allowed
• walking, skiing, canoeing, boating
• picking berries and edible mushrooms

• camping at the campfire sites
• fishing and hunting according to the
legislation

forbidden
• lighting campfires if a forest fire
warning is in effect

• littering and damaging constructions
• disturbing and harming the
environment and animals

• driving motor vehicles on land areas
outside marked roads and routes

luontoon.fi/sininenpolku/
ohjeetjasaannot
Hätänumero / Emergency Number 112
TEKSTIT JA KUVAT / TEXT AND PHOTOS
METSÄHALLITUS 9/2022
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Kuivakäymälä - Torrtoalett
Dry toilet - Сухой туалет

Keittokatos - Kokskjul
Cooking shelter - Летняя кухня

Tie - Väg
Road - Дорога

Laavu - Skärmskydd
Lean-to shelter - Навес

Retkeilyreitti - Vandringsled
Hiking route - Походный маршрут
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Campfire site - Место для костра
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Pysäköinti ja opastus - Parkering med information
Parking and information - Парковка и информация
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Kävelysilta - Gångbro
Footbridge - Пешеходный мостик

Vuokratupa - Hyresstuga
Rental cabin - Заказной домик

Särkkäpirtti
Syvä Särkkäjärvi
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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.
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Horjunk ankaan tie

Moisiovaara

How to get to Sininen polku

Suomussalmi

From Kuhmo take the road Kekkostie (no. 9070) and drive 21 km. Liminsärkkä
parking area is next to the road. To reach the Kapustavaara parking area, drive
forward from Liminsärkkä about 1 km and turn left to Karhuvaarantie. Drive 5,3
km, turn left (signpost to Särkkäpirtti) and drive 0,8 km to the parking area.
For navigator use the address Kekkostie 2009, Kuhmo.
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Pidä huolta luonnosta!

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

Respect nature!
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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.
Remember Outdoor Etiquette!
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