
Leivonmäen  
kansallispuisto
• Sijainti: Joutsa
• Pinta-ala: 31 km2

• Perustettu: 2003

Metsähallitus,  
alueen hoitaja
• Asiakaspalvelu ma–pe klo 9–15: 
puh. 0206 39 5270,  
sisasuomi@metsa.fi

• luontoon.fi/leivonmaki
• facebook.com/
leivonmaenkansallis puisto

 Kansallispuisto 

Leivonmäki
Leivonmäen kansallispuisto 
Joutsassa soveltuu hyvin  
koko perheen retkikohteeksi. 
Helppo   kulkuiset reitit kul ke
vat  vaihtelevissa harju ja 
ranta maisemissa. Puiston 
eteläosan Haapasuo on ete
läisen KeskiSuomen merkit
tävin luonnontilainen avosuo.

Kehrääjän kotimetsä 
kutsuu patikoimaan 
Puiston pisimmät reitit lähtevät 
sen keskiosasta Selänpohjan 
pysäköintialueelta. Siellä voi 
patikoida harjumännikössä ja 
pulahtaa Rutajärveen sekä ihas
tella pitkää, kapeaa ja korkeaa 
Joutsniemeä. Rutajärvi sopii 
hyvin myös melontaan ja soute

luun. Puiston pohjoisosassa 
Koski karan kierroksella nauti
taan kosken pauhusta. Etelä
osassa puolestaan pääsee aisti
maan Haapasuon tunnelmia ja 
tutustumaan Luupään geologi
seen luontopolkuun. Alkukesän 
valoisina öinä kehrääjän surraava 
soidinlaulu kantautuu Harjujärven 
keittokatokselle. Kansallispuiston 
luonto tarjoaa herkkujaan myös 
puolukan, hillan ja sienten ystä
ville. Monipuolisuutensa ja sijain
tinsa vuoksi Leivonmäen kansallis
puisto sopii erinomaisesti oppi
miskohteeksi – myös talvella!

Evästä, majoitusta ja 
välinevuokrausta
Karoliinan Kahvimyllyn puisto
kahvila palvelee Selänpohjan 
pysäköintialueella. Tarkista auki
oloajat Facebookista (Karoliinan 
Puistokahvila). 

Kansallispuiston yhteistyö
yritysten tarjoamat monipuoliset 
palvelut: luontoon.fi/ 
leivonmaki/palvelut/ 
yhteistyotahot.
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MIKKOLA, TEA KARVINEN

Retkeilyä luontoa suojellen
• Liikkuminen on sallittua jalkaisin, 
pyöräillen, hiihtäen, soutaen ja 
meloen rajoitusosia lukuun
ottamatta (ks. kartta). Pysythän 
maasto pyöräillessäsi selvästi 
erot tu villa poluilla ja otat 
 huomioon muut poluilla liikkuvat. 

• Ratsastus on sallittua vain teillä.
• Tilapäinen leiriytyminen on sallit
tua telttailualueilla sekä laavuissa 
ja tulentekopaikkojen välittö
mässä läheisyydessä. 

• Retkeile roskattomasti. Palavat 
roskat voit polttaa tulisijoissa ja 
biojätteet laittaa kompostoriin 
tai käymälän alustaan. Viethän 
muut roskat mukanasi pois 
maastosta.

• Tulenteko on sallittu vain siihen 
osoitetuilla paikoilla. Metsä tai 
ruohikkopalovaroituksen aikana 
tulenteko on sallittua ainoastaan 
Harjujärven keittokatoksen 
hormil lisessa tulisijassa.

• Voit poimia marjoja ja hyöty sieniä, 
mutta et kiviä tai kasveja. Annathan 
luonnoneläinten olla rauhassa.

• Kalastus kalastuslain mukaisesti 
(www.kalat.fi). Jokamiehenoikeu
della voit onkia ja pilkkiä yhdellä 
vavalla virtavesiä lukuun ottamatta.

• Huomioi, että käymälöissä  
ei ole wcpaperia.

• Lemmikkieläimet  
on pidettävä  
kytkettyinä.

Ohjeet ja säännöt
luontoon.fi/leivonmaki/ 
ohjeetjasaannot

Retkietiketti 
luontoon.fi/retkietiketti

Hätänumero 112  
Tiedä mistä soitat – kännykkä ei 
kuulu kaikkialla puistossa!
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Kansallispuisto - Nationalpark - National Park

Leivonmäki

Kirveslammen kierros 1,7 km
- leden   
- trail  

Mäyränkierros 5,5 km
- leden
- trail

Harjunkierros 4,5 km
- leden
- trail

Retkilatu 10 km / 6,7 km / 3,8 km
Skidspår
Skiing trail

Luupään lenkki  2,2 km
- naturstig
- nature trail

Koskikaran kierros 3,5 km
- naturstig
- nature trail

Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana 
tulenteko on sallittua ainoastaan Harjujärven 
hormillisessa keittokatoksessa.
Då varning för skogs- eller gräsbrand har 
utfärdats, får man endast göra upp eld 
i Harjujärvi kokskjul. 
When the forest or grass fire warning is in 
effect, fire lighting is allowed only in the 
cooking shelter of Harjujärvi. 

LUONTOPOLUT - NATURSTIGAR - 
NATURE TRAILS 

Luupään lenkki 2,2 km
Koskikaran kierros 3,5 km

RENGASREITIT - RUNDSLINGOR -
CIRCULAR TRAILS
Harjunkierros 4,5 km
Mäyränkierros 5,5 km 
Kirveslammen kierros 1,7 km 
Maastopyöräilyreitti          22,0 km
Terrängcykelled 
Mountain biking trail 

Retkilatu  10,3 km / 6,7 km / 3,8 km 
Skidspår
Skiing trail 
Kiertosuunta
Riktning
Direction

Kansallispuisto - Nationalpark - 
National Park

Opastus - Information - 
Information 

Pysäköinti - Parkering - 
Parking 

Tulentekopaikka - Eldplats - 
Campfire place 

Keittokatos - Kokskjul - 
Cooking shelter 

Telttailualue - Tältningsområde -
Tent site 

Laavu - Skärmskydd -
Lean-to shelter

Puolikota - Halvkåta -
Campfire shelter

Ruokailupöytä - Picnic bord -
Picnic site  

Luontopolku - Naturstig - 
Nature trail

Näkötorni - Utsiktstorn -
Observation tower 

Uimaranta - Badplats -
Beach 

Veneenlaskupaikka - Båtramp - 
Boat lauching place

Kuivakäymälä - Torrtoalett - 
Dry toilet 

Esteetön palvelu - Tillgänglig -
Accessible 

Vaativa esteetön reitti - Krävande tillgänglig 
led - Demanding accessible trail   0,7 km 

Patikointireitti - Vandringsled - Hiking trail

Puomi - Vägbom - Road barrier

Tie - Väg - Road 

Joutsan kunnan ylläpitämä palvelu - 
Service upprätthållen av Joutsa kommun - 
Service which is maintained by the 
municipality of Joutsa 
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Liikkuminen kielletty lintujen
pesimäaikana 15.4.–15.7.
Förbjudet att röra sig under fåglarnas 
häckningstid 15.4–15.7.
Moving prohibited during the breeding 
season from 15 April–15 July. 

Puomin avain liikuntaesteisille - 
Nyckeln till bommen (för person med funktionsnedsättning) -
Key to the boom (for disabled): 
sisasuomi@metsa.fi, puh./tfn/tel. +358 (0)206 39 5270
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