
Syväjärvellä on 
sallittua
 •  liikkuminen jalan, hiihtäen 
ja veneillen (vuokraveneillä)
 •  marjojen ja ruokasienien 
poimiminen
 •  avotulen teko ja leiriytymi-
nen vain tulentekopaikkojen 
yhteydessä

Syväjärvi

TEKSTIT JA KUVAT

METSÄHALLITUS 6/2022

Syväjärvi
 •Pinta-ala 0,37 km2

 •  Sijainti Kainuu, Kuhmo 
 
 
 

Metsähallitus, alueen hoitaja
 •puh. +358 206 39 6380
 •petola@metsa.fi

Hätänumero 112

luontoon.fi/syvajarvi/
ohjeetjasaannot

Vapalupa 5525 Syväjärvi
 • 3 h lupa = 12 €
 • 24 h lupa = 18 €
 • 7 vrk lupa = 90 €
 •  Alle 18-vuotias saa vapa-
luvan puoleen hintaan.
 •  Alle 15-vuotias voi kalastaa 
aikuisen kanssa samalla 
vapaluvalla samaan saalis-
kiintiöön.
 •  Yksin kalastava alle 
15-vuotias voi hankkia 
Eräluvat-verkkokaupasta 
maksuttoman viikkoluvan.
 •  Perheluvan hinta ja saalis-
kiintiö ovat kaksinkertaisia.
 • Muista tarkistaa lupaehdot! 

Saaliskiintiö
 •  3 h luvalla 1 lohikala 
(kirjolohi, siika, harjus)
 • 24 h luvalla 3 lohikalaa  
 • 7 vrk luvalla 2 lohikalaa/vrk
 •  Lupatyyppien yhdistelmästä 
riippumatta saaliskiintiö on 
max 3 lohikalaa/vrk 

Pyyntimitat
 • Harjus vähintään 35 cm
 •  Kirjolohi ja siika: ei pyynti-
mittaa

Alueella on hyvät mahdolli-
suudet pitempäänkin oleske-
luun. Neljä vuokrakämppää 
ja asuntovaunualue tarjoavat 
majoituspaikkoja, vuokra-
sauna lempeitä löylyjä. 
Kodan voi vuokrata yksityis-
käyttöön tai soudella järvellä 
vuokraveneellä. Kesäisin 
pääsee nauttimaan Syväjärvi 
Cafén herkuista. 

Kireitä siimoja
Syväjärvelle pyyntikokoisena 
istutettu kirjolohi tarjoaa 
kalastuselämyksiä ympäri 
vuoden. Saaliiksi voi saada 
myös siian tai harjuksen, 
joiden poikasia istutetaan 
Syväjärveen. 

Kaikkeen kalastamiseen 
Syväjärven vapalupa-alueella 
täytyy hankkia kalastuslupa. 
Syväjärven 5525 vapalupa 
oikeuttaa viehekalastukseen 
uistimella, perholla tai jigillä 
sekä onkimiseen ja pilkkimi-
seen.

Syväjärvi kutsuu koko 
perheen virkistäytymään. 
Syväjärven vapalupa-alueella 
voit kokeilla lammen syvyyk-
sissä lymyävien kirjolohien, 
siikojen ja harjusten jymäyt-
tämistä. Rantapolut ja särkät 
tarjoavat monipuolisen liik-
kumisen iloja ympäri vuoden.

Syväjärvi on kaksiosainen, 
kirkasvetinen metsäjärvi. Sen 
pohjoisrannalla kohoavat 
paikoin jyrkkärinteiset särkät 
ja etelärannalla vuorottelevat 
kangasmaisemat ja pienet 
suot. Syväjärven alue sopii 
hyvin päiväretkikohteeksi 
niin kalastajille, perheen 
kanssa retkeileville kuin 
ryhmillekin. 

Järveä kiertää helppokulkui-
set rantapolut, joiden varrella 
on useita tulentekopaikkoja. 
Syväjärvensärkälle kiipeämi-
nen antaa hieman haastetta, 
mutta palkitsee kulkijan 
näkymillään. Leppoisaan 
lekotteluun houkuttelevat 
Roukonpuron hienot hiekat 
Ontojärven rannalla.

Lupamyynti
 • Verkkokauppa Eräluvat.fi
 •  Erälupien palvelunumero 
020 69 2424
 • Eräluvat -sovellus
 •  Paikalliset lupamyyjät: 
Luontokeskus Petola, 
Pääkkönen&Piirainen Oy, 
Huoltamo Kuksa Oy
 •  Kalastuslupa-automaatti: 
2 €, 1 €, 50 ja 20 sentin 
kolikot

Lisätietoa
 • Luontoon.fi/syvajarvi
 • Eräluvat.fi
 • Retkikartta.fi
 • Vuokramökit: lomarengas.fi
 •  Veneet, sauna, kota: 
Matti Kyllönen, 
puh. 040 7012 144
 •  Syväjärvi Café: 
Kuhmon 4H-yhdistys

Vapalupa-alue 5525

Syväjärvellä on
kiellettyä
 •  avotulen teko metsäpalo-
varoituksen aikana myös 
tulentekopaikoilla
 •  roskaaminen ja rakenteiden 
vahingoittaminen
 •  luonnon ja eläinten häiritse-
minen ja vahingoittaminen
 •  omien veneiden tai kanoot-
tien tuominen
 •  moottoriajoneuvolla ajo 
maastossa teiden ja merkit-
tyjen urien ulkopuolella

mailto: petola@metsa.fi
https://www.luontoon.fi/syvajarvi/ohjeetjasaannot
https://www.luontoon.fi/syvajarvi/ohjeetjasaannot
https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/
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https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/
https://www.retkikartta.fi/
https://www.lomarengas.fi/?clean=true
https://kuhmo.4h.fi/
https://kuhmo.4h.fi/


Kuhmo 20 km

Sotkamo 46 km

Pohjoispuolentie
Roukonpurontie
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Syväjärvi

Valtion maa-alue - Statlig mark
State land - Государственная земля

Kalastus kielletty - Fiske förbjudet
Fishing prohibited - Рыбалка запрещена 

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

Kahvila - Kafé
Café - Кафе

Laavu - Skärmskydd
Lean-to shelter - Навес

Tulentekopaikka - Eldplats
Campfire site - Место для костра

Vuokratupa - Hyresstuga
Rental cabin - Заказной домик

Vuokrasauna - Hyresbastu
Rental sauna - Заказная сауна

Vuokrakota - Hyreskåta
Rental campfire hut - Заказной чум 

Veneiden vuokraus - Uthyring av båtar
Boat rentals - Аренда лодок

Matkailuajoneuvoalue - Område för campingfordon
Camper sites / RV sites - Кемпинг для автодомов

Kävelysilta - Gångbro
Footbridge - Пешеходный мостик

Yksityisen maan raja - Privat landgräns
Private land border - Граница частной земли

Kuivakäymälä - Torrtoalett 
Dry toilet - Сухой туалет

Jätteiden lajittelupiste - Avfallssortering
Recycling - Сортировка мусора

Tie - Väg
Road - Дорога

Retkeilyreitti - Vandringsled
Hiking route - Походный маршрут 
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Kulkuyhteydet
 Aja Kuhmosta Pohjoispuolentietä (tie nro 900) Sotkamon suuntaan 19 km. 
Käänny oikealle opasteiden mukaisesti. Syväjärven pysäköintialueelle on 
matkaa noin 3oo metriä. 
Käytä navigaattorissa osoitetta Pohjoispuolentie 1940. 

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

Maanmittauslaitos 2022
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