Esi-isien jäljillä

K

Kainuussa

ainuu on vesireittien, vaarojen ja
metsien valtakuntaa. Lähes koko
maakunta kuuluu Oulujoen vesistöön, jota pitkin on kuljettu
esihistorialliselta ajalta lähtien.
Kansalliseepoksemme Kalevalan syntymaakunta on muutenkin pullollaan mielenkiintoista kulttuurihistoriaa, jota
voi ammentaa suoraan retkeilytai melontareitin varrelta.
Kun retkeilijä kulkee kävellen, hiihtäen, meloen, soutaen,
hän liikkuu samalla tavoin kuin

Miltä kuulostavat sanat kulttuurihistoria
tai kulttuuriympäristö? Pölyisen kuivakkailta?
Mutta kun hieman kuopaisee pinnan alle,
termien alta paljastuu retkeilijälle hyvin
mielenkiintoisia käyntikohteita.
쐽 TEKSTI

J A K U VAT

JOUNI LAAKSONEN

Hossan Värikallion kalliomaalaukset ovat kätevästi niin
patikka-, hiihto- kuin melontareitinkin varrella.
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Aittojärven halkaisevalla
harjulla ei ehkä tiedä
astelevansa arvokkaalla
muinaisjäännöksellä, sillä
harjulla oleva pyyntikuoppajärjestelmä on madaltunut
vuosisatojen saatossa mataliksi painanteiksi.
jääkauden jälkeen saapuneet
esi-isämme ja samalla kyydillä
kuin Elias Lönnrot kerätessään
runoja. Kun pyytömies tai -nainen asettelee koukkuaan virrassa oikeaan paikkaan tai kulkee
pystykorvansa kanssa metsällä,
hän on samoilla asioilla kuin kivikaudella elänyt kalamies tai
1800-luvun petranpyytäjä.
Tuskin kukaan sen sijaan
enää valmistaa rautaa järvimalmista. Tai polttaa tervaa ja soutaa vielä tynnyrinsä muutaman
viikon matkan päähän. Saati
käyttää kivisiä työkaluja ja sytyttää tulen ilman tulitikkuja tai
sytytintä. Tai rakentaa puromyllyn metsän antamista tarvikkeista.
Noista ajoista on kuitenkin
jäänyt paljon nähtävää myös

nykyiselle luonnossa liikkujalle
ja helpoimmin tavoitettavat ja
kiinnostavimmat kohteet on
nyt koottu ilmaiseen Kainuun
ulkoilukarttaan.

Ystävyyden puisto
ja UKK-reitti
Joka heinäkuu pinta-alaltaan
laaja Kuhmon kaupunki muuttuu
Kamarimusiikkijuhlien
myötä kahdeksi viikoksi vilskeeltäänkin suurkaupungiksi.
Kuhmo tunnetaan mm. tervasta, metsistä, karhuista, metsäpeuroista, ja siellä sijaitsee Suomen ensimmäinen kansainvälinen luonnonsuojelualue.
Vuonna 1990 perustettuun
Ystävyyden luonnonsuojelualueeseen kuuluu Suomen puolelta Ystävyyden puisto, joka
muodostuu Ulvinsalon luonnonpuistosta, Elimyssalon, IsoPalosen ja Maariansärkkien sekä Lentuan luonnonsuojelualueista ja Juortanansalon–Lapinsuon soidensuojelualueesta.
Venäjän puolelta kokonaisuu-

neksia entisiin aikoihin eläytymiseen.
Jatketaan alkuvalmisteluja
viemällä kanootti tai soutuvene
Lentiiraan. Lentiiran lomakylästä sellaisen voi myös vuokrata. Palautetaan auto keskustaan
tai Lentuan luontotuvalle, joka
sijaitsee kymmenisen kilometriä keskustasta Lentiiraan päin.
Parkkeerauksen ja kanootin ve-

teen kuuluu Kostamuksen
luonnonsuojelualue eli zapovednik.
Otetaanpa aikaa pari viikkoa
ja tutkitaan tarkemmin, mitä
Kuhmo tarjoaa kulttuurihistoriasta kiinnostuneelle retkeilijälle.
Ensimmäiseksi ajetaan keskustasta pari kilometriä Lentiiraan
päin ja tutustutaan
upouuden suurpetoihin keskittyvän
luontokeskus Petolan näyttelyyn sekä
Kävelyreitti
muutaman sadan
Melontareitti
metrin päässä sijaitseviin Talvisotamuseoon ja KalevalaKe l l o j ä r v i
kylään. Näin saadaan heti hyvä käsitys sekä alueen
luonnosta että kulttuurihistorian merkittävimmistä piirOntojärvi
teistä. Myös Tuupalan talomuseo kes0
10 km
kustassa antaa ai-

siltä noston puolesta luontotupa on kätevämpi.
Kuhmon UKK-reitti on yli
200 km pitkä varsinaisen UKKreitin itäinen sivuhaara. Se kulkee koko kunnan halki Hiidenportin kansallispuistosta Sotkamon rajalta Kuhmon keskustan
ja Lentiiran kylän kautta Suomussalmen rajalle. Mm. kolme
Ystävyyden puiston viidestä

Lentiira
Iso-Palonen

KARTTA: SEPPO EVINSALO

Iivantiiran ja Juttuan välinen Hoikan salmi.

Lentua
Elimyssalo
+Lentuan luontotupa
Kuhmo

Kokk amo

왘왘
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Ystävyyden puisto koostuu
viidestä osa-alueesta:
Elimyssalo, Iso-Palonen ja
Maariansärkät, Lentua,
Ulvinsalo sekä Juortanansalo.
osa-alueesta tulee tutuiksi reitin
varrella.
Suojelualueiden välissä on toki surullisiakin maisemia, joten
Kuhmon UKK-reitti antaa hyvin realistisen kuvan suomalaisesta metsätaloudesta. Laajoja
talousmetsiä eli rumia avohakkuualoja ja taimikoita sekä tylsiä
nuoria tasaikäisiä metsiä, joissa
pääpaino on rahan tuottamisessa. Välissä pieniä, maisemiltaan
kauniita suojelualueita, joissa
viihtyvät niin eläimet, kasvit
kuin ihminenkin.
Onneksi ne suojelualueet, joiden kautta reitti kulkee, ovat todellisia helmiä. Lisäksi lähes jokainen reitin useasta kymmenestä taukopaikasta sijaitsee
luonnonkauniilla paikalla, jonka ympäristöstä metsä on säästetty. Taukopaikkoja on juuri sopivin välimatkoin.
Joten nostetaan rinkat sel-

kään luontotuvalla, astellaan
Lentuankoskentietä muutama
kilometri takaisin Lentiirantielle ja tien yli kimmoisalle metsäpolulle.
Pian yhytetään sinisellä merkitty Kuhmon UKK-reitti ja parin kilometrin päässä tullaan
ensimmäiselle taukopaikalle
Puukkolammen laavulle. Kauniin metsälammen rannalla on
hirsilaavu, jonka edustalla ovat
nuotiokehä, puukatos polttopuineen, puucee ja laituri. Hiljaisuus hallitsee.
Nuotiopaikkoja tai laavuja on
reitin varrella tasaiseen tahtiin
5–10 km välein. Tällaisia pakopaikkoja kaupungin murheista
ja kiireistä meillä Suomessa on
niin paljon, että emme aina osaa
niitä edes arvostaa.

Suomen erämaisin
maakunta
Matka jatkuu metsäpolkuja pitkin itään. Noin kilometri Hirvelän tien jälkeen UKK-reitiltä erkanee merkitsemätön pistopolku etuoikealle. Puolen kilometrin jälkeen polun päässä on Heinäjärvi, jota pidetään yhtenä
Kuhmon parhaista lintujärvistä.
Talousmetsä taipuu maisemaltaan kauniiksi Nauskunlammen nuotiopaikan ympäristössä ja Ämmänlammen laavulla päästään jo tekemisiin kulttuurihistorian kanssa.
Luulajanjoen Ämmänkoskea
on aikanaan raivattu uittoa varten. Kosken ohi on louhittu kallioon kanava, jonka alapäässä
on ollut jauhinmylly. Tästä myllystä ei ole jäljellä kuin hajanai-

Likajoen puromyllyn ovenkamanassa on vuosiluku 1884.
Pihassa on huollettu nuotiopaikka sekä vanha tervahaudan
pohja. Merkitty polku johdattaa perille.
sia jauhinkiven kappaleita,
mutta muualla Kainuussa on
kymmeniä kunnostettujakin
puromyllyjä.
Reitin ensimmäinen suojelualue, Kokkamo–Kylmänjärvi,
on poikkeuksellisen komea järvien ympäröimä harju, kainuulaisittain särkkä. Näköalojen lisäksi harjulla on erikoisen hienoja palokoroja muistuttamassa vanhoista metsäpaloista. Kuninkaan kruunua kantaa aihki,
josta mahtuu konttaamaan läpi.
Harjun juurella Rapalammen
rannassa on laavu, joka on rakennettu entisen tervahaudan
paikalle. Täältä terva on kuljetettu Luulajanjoen reittiä pitkin
Lentuaan ja soudettu edelleen
Ouluun. Nykyisin Luulajanjoki
on alkukesään soveltuva melontareitti.
Yksitoikkoisen talousmetsäosuuden jälkeen saavutaan Elimyssalolle, joka on metsäpeuran koti. 1800-luvun lopulla
Suomesta loppuun metsästetty
villi peura palasi 1950-luvun jäl-

keen Venäjältä ensin Elimyssalolle ja on hiljalleen levinnyt
Kainuun länsiosiin asti. Elimyssalo on aitoa taigaa, koskemattomien havumetsien ja soiden
vuorottelua.
Tavallaan Kainuuta voi pitää
Suomen erämaisimpana maakuntana. Ei toki laajojen tiettömien ja asumattomien luonnontilaisten alueiden puolesta,
mutta eläinlajistoltaan kyllä.
Missään muussa maakunnassa ei ole erämaan villien tunnuseläinten, suden sekä metsäpeuran, elinvoimaista kantaa.
Molempien jälkiä on mahdollista nähdä retken aikana. Myös
vanhojen metsien ja soiden lintulajisto on runsas metsokukoista metsähanhitokkiin.
Elimyssalolle kannattaa saapua 1992 kunnostetun Levän
myllyn kautta. Nykyään Elimyssalonkin reunalle tulee
metsätie, mutta ennen oli Levävaaran kruununmetsätorpasta
peninkulmien taival lähimmälle tielle.

Valitettavan yleinen näky merkityillä retkeilyreiteillä Suomessa. Mukava metsäpolku saapuu
hakkuuaukon reunaan ja katoaa täysin. Maisema on pilalla, samaten luontomatkailijan tunnelma.
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Elimyssalo on
palanen aitoa taigaa.

Levävaarassa asui mm. kruununmetsänvartija Tuomas Haverinen, jota Samuli Paulaharju
1900-luvun alussa haastatteli:
”Peuranhiihto on kovaa hiihtoa. Siinä ei tule armoa, ei muuta kuin hiihdä minkä jaksat,
hiihdä, niin että veren syljet iltasella, kun väsyneenä vetäydyt
yötulille”.
Alkuperäiset rakennukset
poltettiin talvisodassa ja nykyiset ovat peräisin 40-luvulta. Levävaara on autio tila, ja sen
omavaraistalouden aikakautta
edustavaan miljööseen voi vapaasti tutustua. Rakennukset
ovat lukittuja, mutta sopimuksesta avaimen saa luontokeskus
Petolasta. Piha-aukiota hoidetaan perinnemaisemana.
Elimyssalolla ei pidä kiirehtiä, vaan nauttia pienoiserämaan tunnelmasta. Yöpaikaksi
sopii mainiosti Elimysjärven
Saunaniemen laavu.

Vanhoilla
kulkukeinoilla
Pian Elimyssalolta poistumisen
jälkeen UKK-reitti tupsahtaa
Iso-Paloselle ja Maariansärkille.
Etenkin Maariansärkkien–Kylmänsärkkien alue on upeaa
suppien ja lampien elävöittämää harjumaastoa. Kuin pienois-Hossa. Valoisia mäntykankaita, harjuja, paljon järviä, hyväkuntoiset polut ja taukopaikat. Metsät eivät tosin ole kovin
vanhoja.
Tahkosen laavulla Iso-Tahkosen rannalla voi virittää kellonsa vuosisatoja taaksepäin. Kainuun itäraja noudattelee melko
tarkkaan vedenjakajaa. Rajan
yli Vienan Karjalaan on kuljettu
kautta aikojen kesäisin vesitse.
Paljon käytetty ”tie” kulki
Lentua-järvestä ylös Kalliojokea Iso-Paloselle ja Maaselänjärvelle Miinoan rajakiven vierelle. Maaselänjärvi on Iso-Tahkosen vieressä. Muotkaus Rajalahdesta maanselän yli ja sitten
alas Kiitehenjärvelle ja Vienaan.
Myös talvikeinot noudattelivat
vesireittien varsia.
Laukkukauppa oli vienalaisille tärkeä elinkeino, ja kauppasuhteet myös ylläpitivät rajan
rauhaa. Uutiset kulkivat ja ystävyyssuhteita syntyi. Mutta toki
rajan yli kuljettiin vuosisatojen
saatossa usein vihankin töissä.

Kylmänsärkät on IsoPalosen ja Maariansärkkien
luonnonsuojelualueen
hienoimpia paikkoja.
Pikku- ja Iso-Palosen välisen
Papinsalmen ympäristöllä sekä
erityisesti Veräisen Saunaniemellä on runsaasti mielenkiintoista kerrottavaa menneiltä
ajoilta. Heti Papinsalmen pohjoispuolella polun varressa on
selvästi havaittava tervahaudan pohja ja Papinsalmen harjulla viime sodan aikaisia kaivantoja, joita tosin ei sotatoimissa käytetty.
Saunaniemi on valtakunnallisesti arvokas ja monipuolinen
muinaisjäännös. Sieltä on löydetty merkkejä esihistoriallisesta asuinpaikasta. Suojaisan niemen tyvelle on hakeuduttu
evästauolle tai asumaan pysyväisluonteisemmin kivikaudelta alkaen, ja hyvin sopii hiekkaranta nykymateriaaleistakin
valmistetun kanootin rantautumiseen. Lahdenpohjukassa on
laavu ja nuotiokehä, kuten on
jossain muodossa ollut ehkä
vuosituhansien ajan.
Saunaniemessä on myös lapinhautoja, entisiä peuranpyyntikuoppia. Ajan hammas
on kuitenkin syönyt kuopat
varsin mataliksi ja loiviksi. Ennen tuliaseita kuoppapyynti oli
vallitseva metsästystapa kivikaudelta 1800-luvulle asti.
Iso-Palosen molemmilla rannoilla hyvä polku jouduttaa
matkalaisen järven länsipäähän, josta jatketaan Jäkäläsärkkää pitkin. Kauniilla harjulla
puusto on vanhempaa ja luonnontilaisempaa kuin muualla
Iso-Palosen alueella.
Hiekkatie johdattaa Ryti-Palosen kämppäkartanon pihapiirin poikki. Ennen motoja savotat olivat mies- ja hevostyövaltaisia ja savottakämpät suuria.

Saunaniemen laavulla on hyvä
murkinoida, uida tai yöpyä.

Kainuun ulkoilukartta verkossa
쐽 Internetissä julkaistu
ja tänä keväänä uudistettu
ilmainen Kainuun ulkoilukartta (www.kainuu.fi/
ulkoilukartta) esittelee
tarkoilla kartoilla Suomen
kolmanneksi suurimman
maakunnan yli 1 000 km
merkittyjä patikkareittejä
ja luontopolkuja (yli 100 kpl), pyörätuolillakin liikkuville sopivat esteettömät retkikohteet (15 kpl), nuotiopaikat, laavut,
kodat, autiotuvat (yht. yli 500 taukopaikkaa), yli 30 melontareittiä, noin 100 veneenlaskupaikkaa, yli 200 eri latua,
yli 2 000 km moottorikelkkauria, noin 150 kulttuuriympäristötai maisemakohdetta, noin 180 luonnonsuojelualuetta,
yli 70 kaupallista majoituskohdetta jne.
Uudistuksen myötä pohjakartta on saatu ajan tasalle ja
palveluun on lisätty teemajako (kesäretkeily, talviulkoilu, vesiretkeily, kulttuuriympäristö- ja maisemakohteet, kaupalliset
palvelut, luonnonsuojelualueet) sekä valtava joukko kulttuurihistoriallisesti kiinnostavia kohteita reittien varsille.
Käytettävissä on myös englanninkielinen versio.
Palvelun tietosisällön tarjoavat Kainuun ympäristökeskus,
Kainuun maakunta sekä Kainuun kymmenen kuntaa. Palvelun
teknisestä toteutuksesta vastaa Infokartta Oy.
Etusivulla on linkit Kainuun kalapaikkaoppaaseen sekä
maakunnan tarjoamiin metsästysmahdollisuuksiin,
왘왘
joille on omat palvelunsa.
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Vuosanvaarassa
Kuhmon
UKK-reitti haarautuu. Toinen
polku jatkaa pohjoiseen kohti
Juortanansalon naavapartaisia
kuusikoita ja Suomussalmen
rajaa. Kunnanrajalla reitin nimi
vaihtuu Itärajan retkeilyreitiksi
ja siniset merkit jatkuvat vielä
yli 160 km Hossaan asti.
Me jatkamme länteen Lentiiran haaraa, joka päättyy kyläkaupan pihaan. Patikointia on
silloin takana noin 110 km.
Kylässä kirveskansan kirkon
muistomerkki kertoo jääräpäisyydestä ja sitkeydestä. Kuhmon kirkkoriitoihin tympääntyneet lentiiralaiset rakensivat
1812 omin käsin ja luvatta kirkon omaan kyläänsä. Tarinan
mukaan Ristijärven kirkosta
käytiin ottamassa suksisauvalla
mittoja, hiihtomatkaa sinne on
satakunta kilometriä. Talvisodan viimeisenä päivänä palaneen kirkon paikalla on muistomerkki.
Luonnonystävän kannattaa
käydä katsomassa myös nykyisen kirkon komeaa alttaritaulua.

Meloen
Tervareittiä pitkin
Kuhmon Tervareittien päähaara alkaa läheltä Vartiuksen tullia Änättijärven päästä ja kulkee
Lentiiran ja Nivan kylien kautta Kuhmon keskustaan ja edelleen kohti Sotkamoa. Merkittäviä sivuhaaroja on neljä: Viek-

Lentiiranjoki on paremminkin kapea järvi kuin joki.
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sin, Kalliojoen, Luulajan ja Kiekin–Saunajärven reitit. Kaikki
viisi sopivat melontareiteiksi.
1800-luvun puolivälissä Kuhmossa tuotettiin 50 000 tervatynnyriä vuodessa. Se tietää
noin 2 000 tervaveneen eli paltamon matkaa Kainuun korvista Ouluun ja takaisin.
Nyt matkataan pääreittiä
Lentiirasta takaisin lähtöpaikkaan Lentuankoskelle tai Kuhmon keskustaan. Alkumatka
soljutaan Lentiiranjokea ja kapeiden järvien ketjua pitkin.
Peruskarttaan on merkitty
”Lapinpato”, josta tosin emme
viime kesänä nähneet veden
pinnalla jälkeäkään. Mutta
epäilemättä lappalaiset ovat tälläkin paikalla ennen suomalaisasutusta pyytäneet kaloja patolaittein. Lappiin joko suoraan
tai välillisesti viittaavia paikannimiä Kainuussa on runsaasti.
Mm. Hossa on lappalaisperäinen nimi.
Taukopaikkoja on melontareitillä yhtä sopivin välimatkoin kuin oli patikkaosuudellakin. Esimerkiksi Rytäniemen
laavulle voi oikaista yönseuduksi.
Iivantiira-järven pohjoispäässä on pieni Ränkänsaari, jossa
on 1935 rakennettu punainen
uittokämppä. Tukkeja uitettiin
koko Kuhmon alueelta satoja
tuhansia kappaleita vuodessa,
kunnes ne 70-luvun alussa siirtyivät kumipyörille ja tämäkin
uittokämppä hiljeni tunnelmalliseksi autiotuvaksi.
Pysähdyimme viime kesänä
Ränkänsaaren tuvalle lounastauolle ja ruokaperäisille. Havahduimme, kun ukkonen löi,
väläys valaisi hämärtyneen tuvan ja sitten jyrähti niin että maa
tärisi. Ennen nokosia vallinnut
sinitaivas oli tiessään ja Iivantiira peittynyt tummanharmaan
pilvimassan alle. Tupa on otollisessa paikassa, joten hyvä oli
siellä odotella sään paranemista ennen isommalle järvenselälle heittäytymistä.
Sekä Iivantiiran että seuraavan järven, Lentuan, rannoilla
on runsaasti viehättäviä hiekkarantoja. Osa pieniä taskuhietikoita, osa laajempia. Hietikon reunaan on soma pystyttää
teltta ja huuhdella aalloissa hellepäivän hiet pois.

Juttuan ja Lentuan välisellä Huuhkajankannaksen
kenttäradalla lasketeltiin Umur-elokuvassakin.
Iivantiira–Juttua on h-kirjaimen muotoinen järvi, jossa itäinen jalka on Juttuaa. Meloja voi
valita kumman haaran vain.
Läntinen reitti vie Nivan kylään ja kuohuviin koskiin.
Vuonteenkosken rannalla on
entisöity mylly ja Kaarneenkosken ohitse rakennettiin 1938 rata veneiden siirtoa varten. Paikan nimi Vetotaipale kertoo, että koski on ohitettu maitse ennen rataakin.
Eri paikkaan, mutta saman
kosken takia, kaivettiin vuosina
1946–47 lapiotyönä Nivan uittokanava.
Itäisessä haarassa tuoretta
populaarikulttuurin historiaa

edustaa Juttuajärven vetoraide.
Siellä kuvattiin Umur-elokuvan
kohtaukset, joissa lasketellaan
veneellä kuivalla maalla.
Vanhempaa perintöä edustaa
Kota- ja Vitikkosaarten välinen
Vetotaival, jossa isojen saarten
kapealta uumalta on matkan
säästämiseksi kautta aikain kiskottu veneet kannaksen yli.
Kannaksen Kotaselän puolella
on nuotiopaikka ja Kuhmon
upein hiekkaranta.

Lentuan aalloilla
Nyt ollaan Lentuan luonnonsuojelualueella ja jälleen Ystävyyden puistossa. Lentua on
Kainuun suurin säännöstele-

Entinen
Ränkänsaaren
uittokämppä
on viihtyisä
autiotupa.

Lisää lehdistä

Kalastuskierros Kainuussa
(Erä 1–2002)
Kainuun parhaat
metsästyspaikat
(Erä 9–2002)

Iivantiiran ja Lentuan rannoilla on lukemattomia viehättäviä hiekkarantoja.
mätön järvi. 1960-luvun lopulla
Lentuankoskia oltiin valjastamassa voimalaitosten tarpeisiin, mutta säännöstelyä vastustamaan nousi kansanliike.
Tästä sai alkunsa Kainuun vanhin luonnonsuojeluyhdistys,
Lentua-Seura.
Kansanliike voitti ja Lentua
on tänä päivänä luonnontilainen erämaajärvi, jonka saarissa
on kattava kahdeksan taukopaikan verkosto. Suurin osa
rannoista on rakentamatonta.
Saarten puita on aikanaan uitettu sahoille, joten kovin vanhaa
metsä ei vielä ole. Joka tapauksessa Lentua on mainio kohde
sekä melonta/soutu- että hiihtoretkelle.
Näimme viime kesänä Lentualla metsäpeuraemon vasansa kanssa uimasilla ja useita
peurojen jälkiä rantahiekassa.
Poroa ja peuraa ei ole äkkinäisen helppo erottaa ulkonäöltä toisistaan, mutta maantieteen
avulla asia onnistuu. Kuhmossa
on villejä metsäpeuroja ja pohjoisessa naapurikunnassa Suo-

mussalmella poroja. Kunnanrajalla on metsäpeuran rotupuhtautta varjeleva aita.
Lentualla saa pääosin meloskella tai soudella omissa oloissaan. Keskellä Kotaselkää on
erämainen olo, kun kanootti
keinuu leudossa aallokossa, iltapuolen aurinko porottaa ja
kuikka huutaa.
Lehtosaari on Lentuan keskuspiste, jonne autiotupa ja savusauna houkuttelevat niin
moottoriveneilijöitä kuin lihasvoiminkin liikkujia.
Jatketaan Selkäsaarten tai
Pukkisaaren laavun kautta Lentuankoskelle, jossa on kesäisin
auki oleva luontotupa. Näyttelyssä voi tutustua esimerkiksi
kirjailija Veikko Huovisen luoman Konsta Pylkkäsen omintakeisiin ajatuksiin. Sinisimmät
ajatuksensa Konsta sai juuri
Lentualla.

Lentiirasta on vesimatkaa
Lentuankoskelle 50–60 km reitin valinnasta riippuen.
Luontotuvalta käydään kävellen tutustumassa Isoon Lentuankoskeen ja sen itärannalle
1882 rakennettuun vetomöljään. Tervaveneiden kiskominen koskissa paluumatkalla
Oulusta oli raskasta ja suurimpiin koskiin rakennettiin kiviset
möljät, joita pitkin venettä vetävien oli helpompi astella.
Jos jatkaa vielä keskustaan,
Ison Lentuankosken voi ohittaa
kenttärataa pitkin. Suvannossa
Ison ja Pienen Lentuankosken
välissä on retken viimeinen laavu. Sitten saavutaan Lammasjärven Poroselälle. Lammasjärven rannoilta löytyvät niin
Kuhmon keskusta kuin Luontokeskus Petolakin. Kulttuurihistoriallinen kierros on umpeutunut. 쏔

Surffaa verkossa
www.kainuu.fi/ulkoilukartta:
Kaikki Kainuun ulkoilumahdollisuuksista
www.finlandfishing.fi/kainuu:
Kalastuskohteet koskista järville,
kalastusalueiden kartat ja
tuoreimmat uutiset
www.kainuu.fi:
Maakunnan oma portaali mm.
alueen palveluista, elinkeinoista,
kulttuurista ja matkailusta
www.juminkeko.fi/lonnrot:
Juminkeko-säätiön kattavat
sivut Elias Lönnrotista Kainuussa sekä 1800-luvun runonkeruumatkoista ja runoista

www.luontoon.fi/
asiakaspalvelu/petola:
Luontokeskus Petolan yhteystiedot Metsähallituksen
portaalissa

Kainuun luontokohdeopas: Jouni Laaksonen
(toim.), Kainuun luonnonsuojelupiiri ja Edita 2005

Luontokeskus Petola: p. 0205 646 380.

Harrikalassa Hossassa
(Erä 13–2005)

www.ymparisto.fi/kai:
Kainuun ympäristökeskuksen
sivut, jossa tietoa mm. Ystävyydenpuiston tutkimuksista

Lisätietoja reiteistä

Maiseman muisti - Valtakunnallisesti
merkittävät muinaisjäännökset: Pirjo Hamari
ja Helena Ranta (toim.), Museovirasto 2001

Hiidenporteilla Kainuussa
(Erä Vaeltaja 5E–2005)

Lehtosaaren autiotupa
savusaunoineen (etualalla)
on Lentuan keskuspaikka.

www.suurpedot.fi:
Tietoa suurpedoista ja petojen
tutkimuksesta Suomessa
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