
Pyhä–Häkki 
nationalpark
• Läge: Saarijärvi
• 13 km2

• Inrättad: 1956

Forststyrelsen,  
områdets förvaltare
• Kundtjänst mån–fre kl. 9–15:  
tfn +358 (0)206 39 5270,  
sisasuomi@metsa.fi

• Bokning av hyresstuga Poika-Aho 
(Eräluvat-webbutik): 
 verkkokauppa.eraluvat.fi/sv,   
tfn +358 (0)20 69 2424

• utinaturen.fi/pyha-hakki
• facebook.com/ 
pyhahakinkansallispuisto

Friluftsliv med beaktande 
av naturen
• Du kan gå och åka skidor med 
stöd av allemansrätten. Det är 
dock tillåtet att rida endast längs 
vägarna i nationalparken och vi 
rekommenderar att du slår läger 
vid Tulijärvi skärmskydd.

• Enligt allemansrätten är terräng 
cykling tillåten. Håll dej på tyd
liga stigar och ta i beaktande 
andra som rör sig på stigarna.

• Skräpa inte ner. Ta med dig allt 
avfall hem.

• Det är tillåtet att göra upp eld på 
för ändamålet anvisade platser.  
Då det råder varning för skogs
brand får du dock göra upp eld 
endast i Kotajärvi kokskjulets 
eldstad.

• Du får plocka bär och matsvamp, 
men inte stenar och växter. Låt 
de vilda djuren vara i fred.

• Det är förbjudet att fiska i parken.
• Observera att det inte finns 
toalett papper i toaletterna.

• Håll alltid  
sällskapsdjur  
kopplade.

Instruktioner och regler  
utinaturen.fi/pyhahakki/ 
instruktionerochregler

Etikett i friluftslivet
utinaturen.fi/etikettifriluftslivet

Nödnumret 112  
Håll reda på varifrån du ringer  
– mobilen fungerar inte i hela 
parken!

 Nationalpark  

Pyhä–Häkki
I Södra Finlands vackraste 
gamla skog susar 400 år 
gamla urskogstallar. De 
sköldbarkade tallarnas 
brandlyror påminner om 
skogsbränder från gångna 
århundraden. Mastomäkis 
urskogar får till och med en 
jäktad vandrare att stanna 
upp och förundra sig över 
hur liten människan är. 

Urskogens ädla tallar
I Pyhä–Häkki nationalpark får du 
njuta av urskogens stämning. 
Många sällsynta fåglar, insekter 
och växter lever i skogens skydd. 
De månghundraåriga gammel

tallarna har under sitt liv fått 
uppleva många skogsbränder, 
vars spår man kan studera längs 
parkens vandringsleder.

Hela familjen trivs  på 
utflykt
Lederna i Pyhä–Häkki är lätt
framkomliga och omväxlande. 
Från urskogens famn kommer   
du ut på doftande, öppna myrar. 
Matsäcken smakar bra vid Kota
järvis kokskjul. Vid Poikaaho 
kronotorp förnimmer du en 
förgången tid. Sommartid bor 
fåraherdar på torpet, men vår 
och höst kan man också hyra 
stugan för bara en natt. Tulijärvi 
17 km långa vandringsled och 
skärmskydd möjliggör också 
tvådagarsvandringar.

Behöver du en guide eller 
ett övernattningsställe?
Nationalparkens samarbets
partner erbjuder guidade turer 
och matservice, uthyrning av 
utrustning och mångsidig  
inkvartering:
www.utinaturen.fi/pyha-hakki/ 
service/samarbetspartner
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Opastus - Information - Information

Opastuskatos - Informationsplats - Information shelter

Pysäköinti - Parkering - Parking

Luonnonnähtävyys - Naturobject - Natural feature of interest 

Keittokatos - Kokskjul - Cooking shelter

Laavu - Skärmskydd - Lean-to-shelter

Vuokratupa - Hyresstuga - Rental hut

Kaivo - Brunn - Well

Kuivakäymälä - Torrtoalett - Dry toilet

Kuivakäymälä, esteetön - Torrtoalett, tillgänglig -
Accessible dry toilet

Tulijärven polku - vandringsled - hiking trail  17 km
Mastomäen polku - vandringsled - hiking trail  3,2 km
Kotajärven polku - vandringsled - hiking trail  6,5 km
Riihinevan polku - vandringsled - hiking trail  1,4 km
Keski-Suomen maakuntaura - vandringsled - hiking trail
Tie - Väg - Road


