
KUVA: TEA KARVINEN / METSÄHALLITUS

Salamajärven  
kansallispuisto
• Sijainti: Kivijärvi,  
Kinnula, Perho

• Pinta-ala: 65 km2

• Perustettu: 1982

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

• luontoon.fi/salamajarvi
• facebook.com/ 
salamajarvenkansallispuisto

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

• Ratsastus on sallittua vain teillä.
• Tilapäinen leiriytyminen on sallit
tua tulentekopaikkojen välittö
mässä läheisyydessä. Maasto on 
kivistä. Parhaat telttailupaikat 
löytyvät Pyydyskoskelta, Sysi
lammelta, Pitkälahdesta sekä 
Koirasalmesta. Koirasalmen telt
tailupaikat palveluineen ovat 
maksullisia.

• 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. Metsäpalo
varoituksen aikana tulenteko on 
sallittu vain tupien tulisijoissa.

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

• Jokamiehenoikeu della voit onkia 
ja pilkkiä yhdellä vavalla Koira
järviä lukuun ottamatta.

• Huomioi, että käymälöissä  
ei ole wcpaperia.

• Lemmikkieläimet  
on pidettävä  
kytkettyinä.

Ohjeet ja säännöt
luontoon.fi/salamajarvi/ 
ohjeetjasaannot

Retkietiketti 
luontoon.fi/retkietiketti

Hätänumero 112  
Tiedä mistä soitat – kännykkä ei 
kuulu kaikkialla puistossa!

 Kansallispuisto 

Salamajärvi

METSÄHALLITUS  3/2022  

KUVAT: METSÄHALLITUS/TEA KARVINEN, 

LUONNOLLISESTI M&M

Vaella metsäpeuran jäljillä 
Peuran polulla ja kalasta 
taimenta kansallispuiston 
puhtaissa vesissä. Aisti metsä
peuran valtakunnan rauha ja 
tarkkaile kevääseen heräävän 
suon huumaa luontotornista. 
Kivikkoiset kankaat, laajat 
suot ja moni puoliset reitit 
tarjoavat unohtumattomia 
eräkokemuksia. Koirasalmi 
kämppäkartanoineen on 
portti koko perheen luonto
elämyksiin.

Metsäpeuran erämaa
Salamajärven kansallispuisto 
sijaitsee karun kauniilla Suomen
selällä. Puistosta löytyy eteläisen 

Suomen laajin ja edustavin  suo 
ja metsäerämaa. Monipuoliset 
retkeilyreitit johdattavat kulkijan 
ihaste lemaan avoimia soita ja 
kivikkoi sia kankaita. Kansallis
puiston tunnuseläin metsäpeura 
hävisi Suomen luonnosta vuosi
kymmeniksi 1900luvun alussa. 
Vuonna 1979 kansallispuistoon 
Kuhmosta siirretyistä kahdesta 
 hirvaasta ja kahdeksasta vaati
mesta on kasvanut Suomen
selälle jo kahden tuhannen 
peuran kanta.

Palveleva Koirasalmen 
luontotupa
Koirasalmen luontotupa tarjoaa 
koko perheelle unohtumattomia 
luontoelämyksiä. Kämppäkar ta
non monipuolisiin palveluihin 
kuuluvat muun muassa retkeily

neuvonta, välinevuokraus, majoi
tuspalvelut, Sysilammen ja Pienen 
Sääksjärven vuokratupien varauk
set, sauna, ruokapalvelut, kesä
kioski sekä karavaanarien, kalas
tajien ja leirikoulujen palvelut. 
Yhteystiedot:
• Koirasalmentie 1220, Kivijärvi
• puh. 040 939 8147
• koirasalmi@gmail.com
• koirasalmi.com
• facebook.com/koirasalmi
 
Lue lisää kansallispuiston yhteis
työyrittäjien tarjoamista palve
luista: luontoon.fi/salamajarvi/
palvelut/yhteistyotahot

https://www.luontoon.fi/salamajarvi
https://www.facebook.com/salamajarvenkansallispuisto
https://www.facebook.com/salamajarvenkansallispuisto
https://www.luontoon.fi/salamajarvi/ohjeetjasaannot
https://www.luontoon.fi/salamajarvi/ohjeetjasaannot
https://luontoon.fi/retkietiketti
https://koirasalmi.com
https://www.facebook.com/koirasalmi
https://www.luontoon.fi/salamajarvi/palvelut/yhteistyotahot
https://www.luontoon.fi/salamajarvi/palvelut/yhteistyotahot


Kansallispuisto - Nationalpark - National Park
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Tässä tarvittavat muutokset:
-Karhunpiilo siniseksi (Yli-Lesti-Seura ry)
-Nielujärveltä pois torni, laavu sinisellä, kaivo ruskealla. (Kinnulan kunta)
-Jatkonjärvi tulipaikka ja huussi sinisiksi (Lestijärven kunta)
-Pökkelöniemi laavu ja huussi sinisellä (Lestijärven kunta)
-Valkeinen (leirintäalue ja virkistyskalastus) sinisellä, lisää nimi
-Pikku Peura ravintola sinisellä, parkkipaikka ruskealla. Tulentekopaikka pois.
-Pi-paikka lisää nimi Erijärvi (ONKO NYT OIKEASSA PAIKASSA?)
-Sysilammessa kohdeviiva on liian lyhyt
-Pakosuon kierroksen pituudeksi 4,3 km (kartalla 3.1 > 3.0)
-Koirasalmeen lisää karavaanarit ja kaivo 
-Myös selitteeseen karavaanarimerkki ja teksti Matkailuvaunualue -  Husvagnsparkering - Caravan site. ONKO ALUE VAI asuntovaunuparkki?
-Joutenhovi > Humalajoki
-Talviaho pois kartalta
-Nylkylahti > Nylkypuunlahti
-Pahkahongankangas > Pahkahonganlahti
-Veneenlaskupaikat Lehtosenjärvenrannalta 2 kpl pois ja myös selitteestä
-Telttailualueet pois kartalta 3 kpl sekä selitteestä
-Kaikki kodat (kotalaavut) muutetaan puolikodiksi: Lehtosenjärvi, Pyydyskoski, Pahkahonganlahti ja Koirasalmi (Koirasalmessa oleva varauskota on oikea kota), selitteestä kota pois ja puolikota tilalle.
-Sininen symboli selitteeseen Muun tahon ylläpitämä kohde - Service upprätthållen av en annan aktör - Facility managed by other organisation
-Ravintolan selitetekstiksi tilausravintola, KÄÄNNÖS !?
-Mikä on tornien nykyinen nimi? Lintutorni, näkötorni vai luontotorni?
-Ahvenlampi vuokratupa ja kaivo sinisiksi (Lomarengas)
-Kaunislampi vuokratupa siniseksi (Lomarengas)
-Koirasalmessa salmen takana olevat puolikota ja tulentekopaikka ovat esteettömät
-Koirasalmen luontotupa, kahvikuppi, majoitus, vuokrakota ja käymälä ovat esteettömät. Koirasalmen loput palvelut: pysäköintialue, varaussauna, uimalaituri, vesipiste ja jätepiste voivat olla ilman invatunnusta.

-Telttailupallukka tekstisivulla tähän muotoon:

o Tilapäinen leiriytyminen on sallittua tulentekopaikkojen välittömässä läheisyydessä. Maasto on kivistä. Parhaat telttapaikat löytyvät Pyydyskoskelta, Sysilammelta, Pitkälahdesta sekä Koirasalmesta. Koirasalmen 
telttapaikat palveluineen ovat maksullisia.

o Du får tillfälligt slå läger vid eldplatser och i deras omedelbara närhet. Terrängen är stenig. De bästa tältningsplatser hittar du i Pyydyskoski, Sysilampi, Pitkälahti och Koirasalmi. En avgift uppbärs för 
tältningsområden med service i Koirasalmi.

o Camping out temporarily is allowed in the vicinity of campfire sites. Terrain is stony. The best camping sites you find at Pyydyskoski, Sysilampi, Pitkälahti and Koirasalmi. Koirasalmi camping and services are paid.

o Tekstissä keskellä …on kasvanut Suomenselälle jo kahden tuhannen peuran kanta. …en stam pä tvåtusen skogsvildrenar… …is today home to 2000 wild reindeer.

Ks. Maijan viesti, Nylkypuunlahden veneenlaskupaikka pois?
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Salamanperän luonnonpuisto. Liikkuminen polkujen ulkopuolella kielletty.
Salamanperä naturreservat. Förbjudet att färdas utanför de markerade lederna.
Salamanperä Strict Nature Reserve. Moving off the trails forbidden. 

Kirkkonevan soidensuojelualue
Kirkkoneva myrskyddsområde
Kirkkoneva Mire Conservation area

Liikkuminen polkujen ulkopuolella kielletty 1.3.–15.7.  
Förbjudet att färdas utanför de markerade lederna 1.3–15.7. 
Moving allowed only along the marked trail 1 May–15 July 

    

Linjasalmennevan-Tynnyrinevan soidensuojelualue
- myrskyddsområde
- mire conservation area

Salmelanharjun suojelumetsä
- skyddsskog
- protected forest  
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0 5 km

Luonnonpuisto - Naturreservat - 
Strict Nature Reserve   
Kansallispuisto - Nationalpark - National Park   
Rajoitusosa - Område med tillträdesförbud - 
Restricted area  
Muu luonnonsuojelualue - Annat naturskydds-
område - Other nature protection area
Muu suojelualue tai suojeluohjelmaan 
kuuluva kohde - Annat skyddsområde 
eller område som ingår i naturskyddsprogram - 
Other protected area or protected programme area   

Luontotupa - Naturstuga - Nature information hut

Pysäköinti - Parkering - Parking 

Pysäköinti ja opastustaulu - Parkering med 
information - Parking and information board
Tulentekopaikka - Eldplats - Campfire site

Laavu - Skärmskydd - Lean-to shelter

Puolikota - Halvkåta - Campfire shelter 

Varauskota - Hyreskåta - Rental campfire hut

Leirintäalue - Campingområde - Campground

Matkailuvaunualue - Husvagnsområde - 
RV sites 
Autiotupa - Ödestuga - Wilderness hut

Vuokratupa - Hyresstuga - Rental hut

Majoitus - Inkvartering - Accommodation

Sauna - Bastu - Sauna

Varaussauna - Hyresbastu - Bookable sauna

Luontotorni - Utsiktstorn - Observation tower

Nähtävyys - Sevärdhet - Point of interest

Muinaisjäännös - Fornminne - Archaeological site

Uimalaituri - Badbrygga - Jetty for swimmers

Lähde/kaivo - Källa/brunn - Spring/well

Kahvila - Kafé - Cafe

Tilausravintola - Beställningsrestaurang - 
Restaurant (open by appointment)
Virkistyskalastus - Fiskeområde - 
Recreational fishing

Kuivakäymälä - Torrtoalett - Dry toilet

Jätteiden lajittelupiste - Avfallssortering - Recycling

Esteetön - Tillgänglig - Accessible 
Muun tahon ylläpitämä kohde - 
Service upprätthållen av en annan aktör - 
Facility managed by other organisation 

Peuran polku, runkoreitti - vandringsled - hiking trail  
Hirvaan kierros - vandringsled - hiking trail  58 km    
Vaatimen kierros - vandringsled - hiking trail  18 km
Pahapuron lenkki - vandringsled - hiking trail  7 km
Metsäperäläisen taival - vandringsled - hiking trail  6,2 km
Pakosuon kierros - naturstig - nature trail  4,3 km
Vasan kierros - naturstig - nature trail  2 km  
Lasten luontopolku - naturstig - nature trail  1,5 km
Risuperän yhdysreitti - vandringsled - hiking trail 
Tie - Väg - Road
Puomi - Vägbom - Road barrier 


