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Marc Danel, moottorisaha, Guy Danel, raivaussaha, Vlad Bogdanas, moottorisaha, ja Gilles Millet, moottorisaha. Kuva: Kuhmon Kamarimusiikki/Stefan Bremer



www.kuhmo.f i  ,  www.woodpol is .f i  ,  www.wildta iga .f i 5

Kuhmolaisia on 9400, joista 2200 asuu peru-

kassa. Perukka alkaa noin kolmen kilometrin 

päästä Kuhmon torilta. Sitä riittää: Kuhmoa on 

puoli miljoonaa hehtaaria, josta runsas kym-

menesosa on suojeltu, ja metsäalueita pilkko-

vat 600 järveä. Järvet kuten Lentua, Ontojärvi, 

Lammasjärvi, Juttua ja Änätti ovat kalastajien 

mieleen samoin kuin toistasataa koskea, josta 

monet tarjoavat hienoja haasteita myös koski-

melojille. Talvisodan kiveriä taisteluja käytiin 

Kuhmossa, ja Talvisotamuseo tarjoaa inhimil-

lisen näkökulman rajakunnan historiaan.

Jos kulttuuri kiinnostaa, olet tullut oikeaan 

paikkaan. Kuhmossa ovat ennen Sinua seik-

kailleet Riikka Pulkkinen, Elias Lönnrot, 

Krzysztof  Penderecki, Veikko Huovinen, Kai-

ja Saariaho, Louis Sparre ja Akseli Gallen-Kal-

lela. Älä hämmästy, jos Ainon, Väinämöisen 

tai Joukahaisen kopio kävelee vastaasi Mikael 

Soinisen polulla, sillä Gallen-Kallelan mallien 

jälkeläiset elävät. Lentualla voit käydä ihaile-

massa Aino-triptyykin maisemaa ja Konstan 

mietintäluotoa, sillä Havukka-ahon ajattelija 

kuvattiin osaksi Kuhmossa, kirjan kotimaise-

missa. Kuhmon Kamarimusiikki on noussut 

maailman huippufestivaalien joukkoon yli 40 

vuoden määrätietoisella työllä, ja kansanmu-

siikkijuhla Sommelo on päässyt maailman 25 

parhaan etnofestivaalin listalle. Kalevalasta 

saat nauttia kaikin aistein Juminkeossa ja Ka-

levala Spiritissä. 

Kuhmo elää japanilaisten, afrikkalaisten ja kes-

kieurooppalaisten rahoilla, sillä metsäklusteri, 

metsätalous, saha, puutuoteteollisuus ja kul-

jetus ovat suurimmat työllistäjät. Perheyritys 

Kuhmo-yhtiön teknologia hakee vertaansa: 

jokainen parru ja tukki mallinnetaan sahaus-

tuloksen, euroina mitattavankin optimoimi-

seksi. Kuhmo-yhtiön vanaveteen on syntynyt 

edistyksellisiä puutuoteyrityksiä. Keskellä 

Lontoota sijaitsee kuhmolaislähtöinen puuta-

lo, ja Euroopan suurin hirsirakennus Saksan 

Senftenbergissä on kuhmolainen vientituo-

te. Ekotehokasta rakentamista vauhdittaa 

Woodpolis-verkosto, johon kuuluu kymmeniä 

puutuoteyritystä Kainuusta ja lähialueilta. Lä-

pimurto oli noin 40 miljoonan euron arvoinen 

ekotehokkaiden puutalojen tilaus Helsingin 

Honkasuolle. Bioenergian käyttäjänä Kuhmo 

on Suomen kärkeä, sillä uusiutuvan energian 

osuus Kuhmossa kulutetusta primäärienergi-

asta on yli 60 %. 

 

Kuhmon kaupunki toivottaa ylpeänä terve-

tulleiksi Sinut, perheesi ja yrityksesi.  Tontut 

vaelsivat perimätiedon mukaan Kuhmon Len-

tiiraan noin 500 jKr, joten Kuhmo on tont-

tukaupunki. Iloitse lapsen lailla, tonttuile ter-

veesti. Koetamme pitää Sinua hyvin. 

Eila Valtanen

kaupunginjohtaja

Meitä kuhmolaisia on monenlaisia. Kuva: Kari Kemppainen.

Kuhmo on Suomen tonttukaupunki. Kuva: Kalevala Spirit/Akke Virtanen

Elias lönnrot, krzysztof 
penderecki, Veikko 
huovinen, kaija saari-
aho, louis sparre, 
akseli gallen-kallela, 
entä sinä?

tervetuloa kuhmoon
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Kainuussa sijaitseva, vesistöjen ympäröimä 
Kuhmo on hyvä paikka asua. Kuhmo on 
luonnonkaunista aluetta, jossa elämänlaatu 
on korkea. Ainutlaatuinen luonto ja vilkas 
kulttuurielämä tarjoavat aktiviteetteja vuo-
denajasta riippumatta.   

Idän ja lännen  kulttuurien kohtaamispaik-
kanakin tunnettu Kuhmo on noussut mu-
siikinystävien tietoisuuteen maailmanlaajui-
sestikin tunnetun Kuhmon Kamarimusiikin  
ansiosta. Vuosikymmeniä sitten pienestä ky-
lätapahtumasta alkanut, nykyisin maailman 
tunnetuimpia kamarimusiikin taitajia esitte-
levä tapahtuma on oiva esimerkki Kuhmon 
hengestä.

Kuhmon harrastetarjonta yllättää iloisesti. 
Kalastusta, metsästystä, zumbaa, joogaa, jää-
kiekkoa ja käsityöpiirejä - Kuhmossa harras-
tuksia on koko perheelle. Wellness-palvelut 
varmistavat hyvinvoinnin ja tarjoavat lisää 
virtaa arkeen. Paikallisen tarjonnan lisäksi 
palveluja täydentävät  Vuokatin matkailukes-
kuksen aktiviteetit. Samoin rajanaapuruus 
Venäjän kanssa tuo Vienan runokylät kaik-
kien ulottuville.

leppoisten ihmisten asuinpaikka

Ainutlaatuinen luonto saa sielun lepäämään. Kuva: Antti Vanninen. Storioni-trio. Kuva: Kuhmon Kamarimusiikki /Stefan Bremer

Kuhmon harrastetarjonta yllättää iloisesti. kuva: Sari Rusanen.

tilaa unelmille ja lennokkaille ajatuk-
sille, niin suurtöille kuin arkisille aska-
reille. luonnon ja kulttuurin vuoro-
vaikutus on väkevänä läsnä kaikkialla 
kuhmossa.
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Kuhmolla on tarjota jokaiselle jotakin, sillä 
täällä on tilaa olla ja elää. Ympäröivän luonnon 
mahdollisuudet, eläväinen kulttuuritarjonta ja 
hyvät peruspalvelut luovat vankan perustan 
kuhmolaiselle elämäntyylille, jossa aktiivisuus ja 
leppoisuus yhdistyvät sopivassa suhteessa. 

Lapsiperheille Kuhmo tarjoaa hyvän ja puh-
taan kasvualustan, josta saa erinomaiset eväät 
elämään. Ikäihmisille Kuhmo on virikkeellinen 
ja turvallinen ympäristö viettää eläkepäiviä. 
Alueen peruspalvelut ovat kunnossa, joten esi-
merkiksi päiväkotipaikoista ja terveyspalveluis-
ta ei tarvitse huolehtia. 

Nuoret kuhmolaiset nauttivat monipuolisista 
urheilumahdollisuuksista, kuten uima- ja jää-
hallista, nuorisotilasta sekä eri urheiluseurojen 
järjestämistä aktiviteeteista, joihin on helppo 
päästä mukaan. Tekemistä on saatavilla myös 
Pajakkakosken rannalla arkkitehtuurisesti mer-
kittävästä ja näyttävästä kirjastotalosta, josta 
löytyy lukuelämysten lisäksi vaihtuvia näyttelyitä.

Musiikkiopisto tarjoaa erittäin tasokasta ope-
tusta, jota voi täydentää valitsemalla ylioppilas-
lakin lisäksi runsaasti soittokokemusta ja -ope-
tusta antavan lukion musiikkilinjan. Soittotaito 
voi hyvinkin tuoda vaikka kesätyön, sillä kesä-
muusikkotoiminta tarjoaa vuosittain töitä noin 
20 nuorelle muusikolle. 

unelmat toteutuvatkuhmo on turvalliselle kasvulle, leppoi-
salle elämälle ja menestykselliselle yrit-
tämiselle suotuisa ympäristö.

Kuhmon oma poika Janne Pesonen ja ”Poika”. Kuva: KotiseutuPlus-lehti/Kari Kinnunen.Kesämuusikot esiintyvät Kuhmo-talon Juttua-kahvilassa. Kuva: Klaus von Matt.

Kuhmossa lapset pääsevät helposti harrastamaan. Kuva: Hilkka Komulainen.
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Yrittäjä ja kirjailija Katariina Sarvela leppoisti 

elämänsä reilut muutama vuosi sitten muut-

tamalla Jyväskylästä Kuhmoon. Kiireinen elä-

mänrytmi, työstressi ja puhjennut rintasyöpä 

saivat Sarvelan etsimään elämäänsä uuden 

suunnan.

– Varasin heti ensimmäiseksi vuodeksi aikaa 

itselleni. Keskityin koko vuoden kirjoittami-

seen, mikä auttoi entisen elämän läpikäymi-

sessä, kertoo Kuhmon rauhalliseen elämänryt-

miin mieltynyt Sarvela.

Kuhmon upea luonto ja sen tarjoama hiljai-

suus ovat Hoivatila Siirtolan yrittäjälle suuri 

voimavara.

– Minusta tuntuu, että ihmiset ovat suurissa 

kaupungeissa nykyisin aivan liian kiireisiä. Niin 

minäkin ennen. Ei ollut aikaa pysähtyä ja naut-

tia ympärillä olevasta elämästä. Täällä luonnon 

läheisyydellä on kuitenkin suuri psykologinen 

vaikutus, sillä kiireinen elämänrytmi tuntuu 

rauhoittuvan kuin itsestään, kertoo Sarvela ko-

kemuksistaan.

Ei se kuhmolainen leppoistaminen pelkkää luon-

nonrauhaa ole, sillä sana kätkee sisälleen myös 

aktiivisuuden. Rauhaa rakastavat kuhmolaiset 

kun ovat menevää ja yritteliästä porukkaa.

– Kuhmo on poikkeuksellisen hieno paikka, 

sillä luonnon lisäksi täällä on hyvin eläväinen 

kulttuurielämä, joka tarjoaa paljon näkemistä 

ja kokemista. Vierailen usein Kuhmo-talolla 

järjestettävissä konserteissa. Voisi oikeastaan 

sanoa, että vietän aktiivisempaa kulttuurielä-

mää Kuhmossa kuin aiemmin suuremmissa 

kaupungeissa asuessani, Sarvela kertoo nau-

raen.

Sarvela on hyvin toiveikkaana Kuhmon tule-

vaisuuden suhteen, sillä hän uskoo virkeän ja 

upean luonnon keskellä sijaitsevan kaupungin 

kasvattavan asukaslukuaan tulevaisuudessa. 

Ihmiset ovat alkaneet käyttää etätyömahdol-

lisuutta, jonka avulla elämältä on mahdollista 

saada enemmän. Pienemmillä paikkakunnilla 

rahalla yksinkertaisesti saa enemmän – nimen-

omaan elämänlaatuun. 

– Oman tulevaisuuteni näen hyvinkin kuhmo-

laisena, sillä nautin suunnattomasti Kuhmon 

tarjoamasta elinympäristöstä ja mielekkäästä 

työnteosta, kertoo Sarvela onnellisena. 

kuhmon luonnolla eheyttävä voima 
“Nautin suunnattomasti 
kuhmon tarjoamasta 
elinympäristöstä ja 
mielekkäästä työnteosta.”

Katariina Sarvela. Kuva: M-E Kuva/Maarit Ahtonen Kuva: Antti Vanninen



www.kuhmo.f i  ,  www.woodpol is .f i  ,  www.wildta iga .f i 1 31 2

Kuhmo on oikea kulttuuritoiminnan kehto. Täällä 
on monipuolisia tapahtumia, perinteitä ja tietysti 
maankuulu Kuhmo-talo, jossa järjestetään vuosit-
tain noin 250 tapahtumaa. Vuoden odotetuimpiin 
konsertteihin lukeutuvat Sinfonietta Lentuan kon-
sertit. 

1970-luvulta asti järjestetty Kuhmon Kamarimu-
siikki on porskuttanut eteenpäin vuosi vuodelta 
kamarimusiikin voimaan luottaen. Heinäkuisessa 
Kuhmossa kuullaan kamarimusiikin tähtiä ympäri 
maailman, oman kylän taitajia unohtamatta. 

Kansainvälisyyden vastapainona Kuhmossa nä-
kyvät perinteet, joiden myötä kalevalaisuus on 
vahvasti esillä. Kalevalaiseen kansanperinteeseen 
pääsee tutustumaan Kalevala Spirit -elämyspuis-
tossa sekä Juminkeko-kulttuurikeskuksessa, joka 
tarjoaa muun muassa vaihtuvia näyttelyitä. Vuosit-
tain järjestettävän kansanmusiikkijuhla Sommelon 
ohjelmassa on vahva vivahde kalevalaisuutta itku-
virsien ja runonlaulannan muodossa. Kulttuurin 
tiivis yhteys luontoon näkyy hyvin ruokaperintees-
sä, kuten rönttösissä ja muikkukukoissa, jotka on 
valmistettu puhtaan luonnon tarjoamista raaka-
aineista. 

Joulun aikaan Kuhmosta paljastuu aito tonttu-
kaupunki, jossa perinteet näkyvät ja kuuluvat ta-
pahtumien, konserttien ja myyjäisten muodossa. 
Kalevala Spirit –elämyspuiston hurmaava Joulun 
satu -elämysretki vilisee punaisia nuttuja ja vanhoja 
suomalaisia perinteitä.

kansainvälinen kulttuurikaupunki kuhmo on kuulu monipuolisista 
tapahtumista, vahvoista perinteistä 
ja tietenkin vuosittaisesta kuhmon 
kamarimusiikki -tapahtumasta.

Kuhmo-talossa järjestetään vuosittain 250 tapahtumaa! Kuva: Pekka Agarth. Vuosittain järjestettävän kansanmusiikkijuhla Sommelon ohjelmassa on vahva vivahde kalevalaisuutta. Klaus von Matt/Sommelo.

Maista kalevalaisuus lautasellasi Hotelli Kalevalassa. Kuva: Salla Pappila.
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1990-luvun puolivälissä Kuhmon musiikki-

opisto sai uuden harmonikansoiton opettajan, 

joka on vuosien varrella rikastuttanut kuhmo-

laista kulttuurielämää taidoillaan ja teoillaan.

– Muistan edelleen elävästi, kuinka matkustin 

junalla Helsingistä Kajaaniin ja sieltä edelleen 

autolla Kuhmoon. En tuntenut aluetta, joten 

muutto Kuhmoon oli minulle suuri hyppy tun-

temattomaan. Vuosien jälkeen voin kuitenkin 

sanoa, että hetkeäkään en ole valintaani katu-

nut, toteaa nykyisin kapellimestarina toimiva 

Jukka-Pekka Kuusela nauraen.

Kuuselan elämässä vuosi 2000 oli tärkeä 

käännekohta, sillä Oulun maaherran Millen-

ium-juhliin perustettu Sinfonietta Lentua sai 

alkunsa. Kuusela toimii kapellimestarina or-

kesterissa, jonka kuhmolaisista jäsenistä osa on 

sellaisia, jotka ovat aikanaan joutuneet muutta-

maan Kuhmosta pois työn perässä, mutta ovat 

Sinfonietta Lentuan ansiosta voineet palata 

takaisin kotiseudulleen. Orkesterissa on myös 

petroskoilaisia soittajia, joten Sinfonietta Len-

tua on erinomainen esimerkki lähialueiden ai-

dosta ja menestyksekkäästä yhteistyöstä.

– Kuhmon kulttuurielämä on erittäin vireää, 

mikä on alueen asukkaille suuri rikkaus. Täällä 

on mahdollisuus nauttia kulttuurielämyksistä, 

mutta myös osallistua niiden tekemiseen itse, 

kertoo Kuusela Kuhmon vahvuuksista. 

Kuusela johtaa säännöllisesti orkestereita 

myös Keski-Euroopassa, Kiinassa ja erityisesti 

Venäjällä, jossa hänet nimitettiin Murmanskin 

filharmonisen orkesterin ylikapellimestariksi 

vuonna 2009.

Ystävällisten ihmisten kaupunki

Kuhmolaisten ystävällisyys on saanut Kuuse-

lan viihtymään kaupungissa. Kehunsa saavat 

niin viihtyisä työyhteisö kuin mukavat oppi-

laatkin.

– Kyllä nämä asiat ovat olleet täällä kohdillaan. 

Minusta on mukavaa, että Kuhmossa ei ole 

mahdollisuutta niin sanotusti hukkua massaan, 

sillä kaikki tuntevat toisensa ainakin jollain 

tavalla. Täällä toisista todella pidetään huolta, 

miettii Kuusela.

Pienemmässä kaupungissa asioiden hoito on 

huomattavasti helpompaa kuin suuressa kau-

pungissa, minkä myös Kuusela on laittanut 

merkille.

– Kuhmossa voin hoitaa kaikki käytännön asi-

at saman päivän aikana, sillä välimatkat ovat 

lyhyet. Näin ei kuitenkaan ollut esimerkiksi 

asuessani Moskovassa, jossa etäisyydet olivat 

pitkiä, kertoo Kuusela kokemuksistaan.

Kulttuurista nauttivien lisäksi Kuusela suosit-

telee Kuhmoa ihmisille, jotka pitävät luonnos-

sa liikkumisesta. Ympäröivä luonto kun tarjo-

aa hyvät mahdollisuudet niin metsästykseen, 

kalastukseen kuin vaellukseenkin.

kapellimestarin kuhmo
kulttuurista nauttivien 
lisäksi kuusela suosit-
telee kuhmoa ihmisille, 
jotka pitävät luonnossa 
liikkumisesta.

Sinfonietta Lentua soittaa Kuhmo-talon Lentua-salissa, kuva Klaus von Matt. Jukka-Pekka Kuusela. Kuva: Olga Murysina.
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Historia ravitsee nykypäivän kehitystä. Kuh-
mo oli 1900-luvun taitteessa Suomen terva-
mahti, jonka jalanjäljissä siirryttiin puuteolli-
suuden pariin. Kuhmo-yhtiön perustaminen 
vuonna 1955 näkyy kuhmolaisten elämässä, 
sillä puutuoteteollisuus on yhdessä maa- ja 
metsätalouden kanssa alueen vahva kivijalka. 

Maailmalle vuosikymmeniä puutavaraa 
tuottanut Kuhmo on puutuoteteollisuuden  
keskus Kainuussa. Kuhmossa on useita 
kymmeniä metsä- ja puualan yrityksiä, jotka 
hyödyntävät toiminnassaan alueen metsiä ja 
vahvaa puualan osaamista. Menestys kum-
puaa vahvoista perinteistä ja innovatiivisesta 
kehitystyöstä. 

Kuhmolle kansainvälistyminen on vanha 
juttu, sillä se on jo 150 vuoden ajan elänyt 
globalisaation aikaa kaupankäyntinsä kautta. 
Tänä päivänä maailmalle viedään tuotteiden 
lisäksi kuhmolaista osaamista, esimerkiksi 
asiantuntijaorganisaatio Woodpoliksen kehi-
tystyön tuloksia.   

Vahvoja perinteitä ja uusia innovaatioitakuhmolle kansainvälistyminen on 
vanha juttu, sillä se on jo 150 
vuoden ajan elänyt globalisaation 
aikaa kaupankäyntinsä kautta.

Kuvateksti: Pudelma paviljonki, Turku 2011. Kuva: Markus Wikar.Tervahauta. Kuva Matti Kolho.

Kuhmo-yhtiön valvomon kuva. Kuva: Kari E. Kemppainen.
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Puu- ja metsätaloudesta elävään Kuhmoon pe-
rustettiin vuonna 2006 puurakentamisen asian-
tuntijaorganisaatio Woodpolis. Alueen puuyrittä-
jistä koostuvan verkoston tavoitteena on välittää 
kuhmolaista osaamista markkinoille ja luoda  li-
sää työpaikkoja. 

Woodpoliksen tuotekehityksen avainsanoja ovat 
ekologinen ja innovatiivinen rakentaminen. Me-
nestyksen takana on rakentamiseen erinomaisesti 
soveltuva kainuulainen puuraaka-aine ja yritysten 
osaaminen.

Woodpolis tarjoaa yrityksille  tuotekehitys- ja 
koulutuspalveluita nykyaikaisessa tuotantoympä-
ristössä.   Tuotekehityksen tuloksia voi ihailla eri 
puolilla Suomessa olevien kohteiden lisäksi myös 
ulkomailla, muun muassa Euroopan suurimpiin 
kuuluvassa hirsitalossa, Saksassa.

Woodpoliksella on vahva osaaminen takanaan, se 
tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa Aalto-yli-
opiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa.

Ekologisesti ajatteleva kaupunki
Kuhmo tunnetaan ekologisena kaupunkina, joka 
suosii uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. 
Kuhmo Oy:n ja Kuhmon Lämpö Oy:n yhteistyö 
tuottaa kuhmolaisille bioenergiaa Kuhmon Läm-
pö Oy:n höyryvoimalaitoksessa, joka saa poltto-
aineensa Kuhmo Oy:n sahalaitoksen tuotteista.

monien mahdollisuuksien metsämetsiemme kulta on muuttunut 
mustasta vihreäksi - woodpolis 
jalostaa sen innovaatioiksi.

Yksi Euroopan suurimmista hirsirakennuksista sijaitsee Senftenbergissa Saksassa. Pyöröhirsien toimittaja on kuhmolainen Oy Timber Frame Ltd.Kuhmon Ikkuna on tunnettu ikkunavalmistaja. Kuva: Kari E. Kemppainen.

Woodpoliksen tarjoamat innovaatiot kehittävät energiatehokasta puurakentamista. Kuva: Aalto-yliopisto Wood Program. 
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Kuhmossa on hyvä olla ja elää. Tämän on to-

dennut myös Peura-Transin toimitusjohtaja 

Tuomo Kyllönen, joka on viihtynyt Kuhmos-

sa lähes koko elämänsä. Vuodesta 1989 toimi-

neella, kotimaisia ja kansainvälisiä kuljetuspal-

veluita toimittavalla Peura-Transilla on myös 

vahvat kuhmolaiset juuret. 

– Peura-Trans perustettiin aikoinaan, kun pai-

kallisen sahan myötä nähtiin tarve kuljetus-

palveluille. Sama saha on edelleen asiakkaana, 

mutta vuosien varrella mukaan on tullut lähes 

400 asiakasta lisää, kertoo Kyllönen Peura-

Transin kehityksestä.

Vaikka Peura-Transin kuljetukset liikkuvat 

ympäri Eurooppaa, on pääkonttori kuitenkin 

edelleen Kuhmossa. Kyllösen mielestä Kuh-

mon sijainnista on vuosien varrella ollut enem-

män hyötyä kuin haittaa.

– Meidän tapauksessa sijainnilla ei ole niin 

suurta käytännön merkitystä, mutta ihmisten 

mielikuvissa kainuulaisuus ja kuhmolaisuus on 

nähty positiivisena ja toisinaan jopa hieman 

eksoottisena asiana, Kyllönen toteaa.

Yrittäjälle Kuhmolla on tarjota erilaisia yrittä-

jäpalveluita, kuten rahoitus- ja tietopalveluita 

sekä neuvontaa. Kyllönen nostaa kuitenkin 

esiin myös viihtyvyyteen liittyvät asiat, kuten 

kaupungin ja ympäröivän luonnon tarjoamat 

harrastusmahdollisuudet.

Kyllönen toivoisi Kuhmoon lisää yrittäjiä, sillä 

hänen mukaansa tilaa ja mahdollisuuksia olisi 

monelle eri alalle. Menestysreseptikin on val-

miina.

– Pitää uskoa itseensä ja omaan tekemiseen. Ja 

tällä en nyt tarkoita ylimielisyyttä, vaan terve-

järkistä itseluottamusta ja uskaltamista. Eteen-

päin pitää pyrkiä ja virheistä, joita yrittäjän 

elämässä väistämättä tulee, pitää ottaa oppia. 

Pitkäjänteisyys on ehkä se avainsana tähän asi-

aan, Kyllönen pohdiskelee.  

Yrittäjän kuhmoVartiuksen kansain-
välinen raja-asema on 
portti Venäjälle. 

Peura-Transsin toimitusjohtaja Tuomo Kyllönen. Kuva: Hilkka Komulainen.
Kansainvälisyys on mahdollista Kuhmossa.
Kuva: Atle Matilainen
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Kuhmossa sinua tervehtivät vehreät metsät ja puh-
das vesistö – kulttuurin väreillä höystettynä. Rikas 
kulttuuriperintö näkyy Kuhmon alueella niin tapah-
tumien, vierailukohteiden kuin asukkaiden harras-
tusten muodossa.

Erämaiden taika, vetovoima ja mystiikka ovat kautta 
aikojen kiehtoneet taiteilijoita. Ne ovat myös omalta 
osaltaan edesauttaneet kansainvälisesti tunnettujen 
kulttuuritapahtumien juurtumista Kuhmoon. 

Kuhmo oli yksi talvisodan merkittävimmistä tais-
telutantereista, joten alueen metsät pitävät sisällään 
lukuisia merkkejä kiivaista taisteluista. Talvisodan 
tarinaa jälkipolville kertovat Kuhmon Talvisota-
museo sekä alkuperäisille taistelupaikoille entisöidyt 
kenttälinnoitteet. 

Jylhän erämaaluonnon harmoniaa
Metsäluonnon runsauteen ja ainutlaatuisiin maise-
miin voi helposti tutustua lukuisilla retkeilypoluilla, 
joista voi poiketa myös lukuisille vapaana virtaaville 
vesireiteille. Kattava ulkoilureitistö palvelee ympä-
ri vuoden, vain liikkumisen muoto vaihtuu vuo-
denaikojen mukaan. Riistamaille ja kalavesille sekä 
runsaille sieni- ja marjamaille pääsee melkeinpä ko-
tiovelta. Alueen moninaiseen luontoon on tarjolla 
myös opastettuja retkiä. 

Kuhmon jylhien metsien asukkaisiin voit tutustua 
helposti Metsähallituksen luontokeskus Petolassa. 
Koe metsiemme petoeläinten mahtavuus.

Taigan suojassa asustelevat myös upea metsäpeura 
sekä suurimmat petoeläimemme, joiden tarkkailuun 
ja kuvaukseen on täällä maamme parhaat mahdolli-
suudet – myös ammatillisessa mielessä.

Kuhmon alueella kohtaavat niin pohjoisen ja eteläi-
sen metsäluonnon kuin itäisen taigan piirteet, jotka 
näyttäytyvät upeimmillaan useilla suojelualueilla. 
Kuhmon kiehtovaa luontoa voi ihailla esimerkiksi 
Ystävyyden puistossa, joka kuuluu suomalais-venä-
läiseen Ystävyyden luonnonsuojelualueeseen. 

wild taiga – kulttuurin ja luonnon vuoropuhelua kuhmossa sinua tervehtivät vehreät 
metsät ja puhdas vesistö – kulttuurin 
väreillä höystettynä.

Kuva: Staffan Widstrand.Kuhmossa luonto ja sen tarjoamat aktiviteetit ovat lähellä. Kuva: Wild Taiga/Akke Virtanen.

Maisemiin voi helposti tutustua lukuisilla retkeilypoluilla. Kuva: Kari E. Kemppainen.
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kuhmon luonto tarjoaa elämyksiä

Kuva: Kari Kemppainen

www.kuhmo.f i  ,  www.woodpol is .f i  ,  www.wildta iga .f i 2 5

Kuhmon luonto on ainutlaatuisuudessaan 

upea paikka. Se tarjoaa runsaasti tekemistä, nä-

kemistä ja kokemista, joskus jopa elannonkin. 

Tunnettu luontoelokuvien tekijä Kari Kemp-

painen on kuvannut metsän tapahtumia jo 20 

vuoden ajan. 

–  Luonto on kiinnostanut minua jo pikkupo-

jasta lähtien. Muutin 1990-luvun alussa Kuh-

moon, joka on luonnoltaan aivan ylivoimainen 

paikka kuvata, kertoo Kemppainen. 

Kuhmon sykähdyttävän luonnon tarinat ovat 

siirtyneet ihmisten koteihin Kemppaisen luon-

toelokuvien kautta. Hänen ei tarvitse kahdesti 

miettiä, miksi Kuhmo on niin suosittu kuvaus- 

ja katselukohde.

– Kuhmo on Suomen ja jopa Euroopan paras 

suurpetojen katselualue, sillä niin karhut, sudet 

kuin ahmatkin viihtyvät alueella. Suurpetojen 

lisäksi täältä löytyy hirviä, majavia ja metsä-

peuroja. Myös lintubongaus on metsojen ja 

teerien soidinpaikkojen myötä kasvattamassa 

suosiotaan, Kemppainen luettelee.

Monipuolinen luonto vuodenaikojen vaihte-

luineen, upeat maisemat ja kaikki pohjoisen 

havumetsävyöhykkeen eläinlajit, siinä ovat 

Kuhmon luonnon valttikortit, joita tullaan 

katsomaan maapallon toiselta puolelta asti. 

Kemppainen on perustanut yhdessä Jani ja 

Markku Määtän kanssa eläintentarkkailu- ja 

kuvaustuotteita tarjoavan Boreal Wildlife 

Centren, jonka kuvaus- ja katselupaikat sijait-

sevat Kuhmon Viiksimossa.

– Maailmalla luonto- ja eläintenkatselu on erit-

täin suosittua, joten iso osa asiakkaistamme 

on ulkomaalaisia. Suomalainen ja kuhmolai-

nen luonto on heille pysäyttävä kokemus, sillä 

jo istuminen tunnin verran keskellä hiljaista 

erämaata on suurkaupungin ihmisille jotain 

ihmeellistä. Asiakaskuntaamme kuuluu tietysti 

myös luonnosta ja kuvauksesta kiinnostuneita 

paikallisia, kertoo Kemppainen. 

Kemppainen on taltioinut kameraansa kuh-

molaisen luonnon hienoimpia hetkiä. Eläinten 

kuvaamisessa kokemus ja kekseliäisyys on tär-

keää, sen on todennut myös Kemppainen.

– Syksy on erinomaista aikaa kuvata, sillä puit-

teet ovat ruskan väriloistossa mitä parhaim-

mat. Eläinten houkuttelussa pitää kuitenkin 

olla ovela, joten olen opetellut muun muassa 

naarashirven kutsuhuudon, jonka avulla saan 

houkuteltua uroshirvet kuvattavaksi, kertoo 

Kemppainen nauraen.

“kuhmon luonto tarjoaa 
runsaasti tekemistä ja 
kokemista, joskus jopa 
elannonkin. ”

Kari Kemppainen
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kuhmoN kaupuNki

kaupungintalo
kainuuntie 82, 88900 kuhmo

puhelin (08) 615 5521

kuhmon.kaupunki@kuhmo.fi   
www.kuhmo.fi

Pyykuja

P
a
u
la

rin
n
e

P
yyku

ja

Ansakuja

K
o
p
p
e
lo

ku
ja

Riekonpolku

M
e
ts

o
ku

ja

Puusepänkatu

S
a
m

m
o
n
ta

k
o
ja

n
k
a
tu

Kaarnatie

Leipurintie

Valimontie

Pennitie
Suvantotie

H
ak

at
ieSormulantie

R
ie

ko
n
p
o
lku

A
k
o
n
p
o
u
k
a
m

a

Kotilaakso

K

ot
i nneri

Kivikatu

Pajaniementie

Koskitie

Tervapolku

K
irk

ko
tie

Pajakkakatu K
on

tio
nk

at
u

M
arkkulankuja

To
rik

at
u

R
aj

ak
at

u

Vienantie

Tapionkatu

P
iil
ol

an
tie

M
et

sä
ka

tu
P

iil
o
p
o
lk

u

P
iil

o
p
o
lk

u

Vienantie

Karhunpolku

Sepän-

puistonkj.

S
ep

än
ka

tu

Kallelan-

puisto

Puistokatu

V
irk

at
ie

Puistokuja

Sudenpolku

Oravapolku

Karhunpolku

P
u
is

to
k
a
tu

T
e
e
re

n
p
o
lk

u

S
u
d
e
n
p
o
lk

u

Ahmatie

Urheilukatu

Talaskuja

Vienantie

Evakkotie

Raplatie
Levälahdentie

Könninm
äen

tie

K
ai

nu
un

tie

Pallokuja

M
et

sä
ka

tu
Ly

ly
ku

ja

M
et

sä
ka

tu

U
rheilukatu

Käpykatu

V
irk

at
ie

M
u
u
tto

lin
n
u
n
tie

K
a
s
k
it
ie

K
a
p
p
e
lik

u
ja

Le
vä

la
hd

en
tie

T
iv

o
n
ti
e

To
rik

at
u

M
äkikatu

R
a
ja

ka
tu

Ruukintie

U
ito

n
tie

Kainuuntie

Hankarannantie

Annankuja

V
ir
k
a
ti
e

Kannintie

Kinttupolku
Konttipolku

Pitkospolku
Konstanpolku

K
or

ke
am

äe
nt

ie

Yrityskuja

H
uo

lto
tie

Pajukuja

Peuranpolku

Te
rv

at
ie

M
iilupolku

M
iilutie

Miilukuja

Lakkatie

Riihimäentie
KorkeamäentieH

u
o
lto

tie

T
u
o
h
ik

u
ja

H
a
ls

ik
j

T
e
rv

a
s
k
u
ja

T
a
p
p
ik

u
ja

Halsitie

Huoltokuja

Kuusitie

Karpalotie
Juolukkakuja

Puolukkatie
Mustikkatie L

a
kk

a
tie

Mäntytie

Karpalotie

K
iu

lu
k
k
a
ti
e

Ja
ur

ak
uj

a

Ja
u
ra

p
o
lk

u Jauratie

J
a
u
ra

k
a
tu

P
iilo

la
n
tie

Kuntokatu

Koirisärkäntie

K
ä
p
y
ra

n
ta

Särkänharju

M
e
tsä

p
irtti

Peuranpolku

KoulukatuPeuranpolku

Koulukatu

H
yryntie

K
ai

nu
un

tie

K
ai

nu
un

tie

Saarikoskentie

M
o
is

io
v
a
a
ra

Hyrynsalmi 90km

K
e

k
k
o

s
ti
e

Akonkoskentie

Hyryntie

K
aj

aa
ni

10
0k

m

N
ur

m
es

80
km

Li
ek

sa
11

0k
m

S
ot

ka
m

o
60

km

L
a
m

m
a
s
jä

rv
e
n
ti
e

H
aatajantie

Palstalan
puutarha

Kauppisenniementie

K
e
lta

s
e
n
v
a
a
ra

n
tie

S
u
vi

ri
n
te

e
n
tie Suomussalmi 120km

Pellonpääntie

Kuhmoniementie

L
e
n
tii

ra
n
tie

Hukkajärventie

V
ip

u
s
e
n
v
a
rs

i

Kullervontaival

Lentiira
nvirsta

K
a
n
n
in

v
a
a
ra

n
tie

Väinäm
öinen

Rauhioniementie

Unskin ura

M
etsäkuja

Eem
elinpolku

V
a
a
ra

n
tie

S
a
h
a
ra

n
n
a
n
ti
e

M
a
rt

in
p
o
lk

u

AKONLAHTI

KANTOLA

HANKARANTA
KUHMONNIEMI

SORMULA

PAJAKKA

KONTIO

LEVÄLAHTI

KANNINLAMPI

SUVANTO

KORKEAMÄKI

SAARIKOSKI

PIILOLA

KEITAALA

KALEVALA

JAURAKKO

Sormulan teollisuusalue

Kantolan teollisuusalue

Kuhmo Oy
Kuhmon Lämpö Oy
Pienvoimala

Piiraisen
Kauppapuutarha

Palstalan
puutarha

Lammasjärvi

Akonkoski
Pajakkajoki

Lammasjärvi

Ainonlampi

Lauluvesi

Malmivesi

Kanninlampi

Hamppulampi

Suolampi

Jaurakkajärvi

Haatajanjärvi

Pajakkakoski

9070

900

0 100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 600 m

1:20 000

700 m 800 m 900 m 1 km

KUHMO

9121

900

19269

19267

912

19266

76

Kirjastotalo Atalante Kuhmo-talo Juminkeko Luontokeskus Petola1 2 3 4
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