
Retkeilyä
luontoa suojellen
• Kunnioita luontoa ja huomioi 
kanssaretkeilijät.
• Puistossa retkeillään roskat-
tomasti. Maatuvat jätteet voit 
laittaa kompostikäymälään ja 
polttaa palavat roskat nuotiossa. 
Vie muu jäte pois puistosta.
• Voit liikkua jalan, hiihtäen, 
pyöräillen, soutaen ja meloen 
rajoitusosien ulkopuolella.
• Voit poimia marjoja ja sieniä, 
muttet kiviä tai kasveja.
• Onkiminen ja pilkkiminen on 
sallittu kalastuslain mukaisesti.
• Telttailu on sallittu Venäjänhie-
kan ja Kosevan telttailualueilla.
• Tiilikan harjuniemellä 
liikkuminen ja maihinnousu on 
sallittu lumettomana aikana vain 
merkityillä paikoilla ja poluilla.
• Muissa rajoitusosissa liikkumi-
nen ja maihinnousu on kielletty 
15.4.–15.7.
• Avotulen teko on sallittu vain 
sitä varten osoitetuilla paikoilla. 
Metsäpalovaroituksen aikana 
avotulen teko on kielletty.
• Moottoriajoneuvojen ja 
-veneiden käyttö on kielletty.
• Metsästys on kielletty.
• Roskaaminen, eläinten häiritse-
minen ja luonnon vahingoittami-
nen on kielletty.
• Lemmikit on pidettävä kytket-
tyinä.
• Uitonkämpän kaivon vesi 
suositellaan keitettäväksi ennen 
käyttöä. Samoin pintavedet, 
kuten järvien, jokien ja purojen 
vedet, sillä veden laatu vaihtelee.

Ohjeet ja säännöt
luontoon.fi/tiilikkajarvi/ 
ohjeetjasaannot

Retkietiketti
luontoon.fi/retkietiketti

Hätänumero 112 

Kansallispuisto

Tiilikkajärvi
Tiilikkajärven kansallispuisto 
on monipuolinen retkeily-
kohde, johon kuuluu koko 
kaunis Tiilikan järvi ympäris-
töineen. Kansallispuisto sopii 
sekä päivä- että eräretkeilyyn 
niin jalkaisin kuin kanootilla 
tai veneellä.

Retkeilyä pohjoisessa
ja eteläisessä luonnossa
Tiilikkajärven alueella pohjoisen 
luonnon piirteet sekoittuvat 
eteläisiin metsiin ja soihin. Har-
jut, suot ja joet tekevät alueesta 
arvokkaan ja moni-ilmeisen 
luontokokonaisuuden.

Alueen halkovan pitkän ja 
yhtenäisen männikköharjun 
katkaisee Tiilikan järvi, jota 
ympäröivät hiekkaiset rannat. 

Venäjänhiekan upea hiekkaranta 
on alueen suosituin käyntikohde. 
Puiston isot suot ovat enimmäk-
seen pohjoisia aapasoita, jotka 
ovat laajoja avosoita.

Polkuja patikoijalle 
ja pyöräilijälle
Puiston alueella on 21 kilometriä 
merkittyjä reittejä. Tiilikan kierto 
(18 km), Uiton kierto (7 km) ja 
siltä edelleen jatkuva Aution 
kierto (3,4 km) ovat rengasreit-
tejä, joiden lähtöpaikkana on 
Sammakkotammen opastus-
paikka.

Tiilikan kierrolle voi lähteä 
matkaan myös Pohjoisniemen 
opastuspaikalta. Tiilikan kier-
toon sisältyy ylityspaikka, jossa 
käytetään soutuvenettä vesistön 
ylitykseen. Alueen reitit ovat 
jalankulkijalle helppokulkuisia, ja 
poluilla voi liikkua myös maasto-
pyöräillen.

Torpan kukkaloistoa 
ja rauhan rajakivi
Tiilikanaution torppa on idyl-
linen pihapiiri 1920-luvun 
ulkoasussa. Kesällä pihapiiri on 
täynnä moniväristen luonnon-
kukkien loistoa.

Sodan ja rauhan vaiheita 
edustaa yli neljäsataa vuotta 
vanha Täyssinän rauhan rajakivi.

Petipaikkoja varaus- 
tai autiotuvassa
Vuokratupa Uiton kämppä on 
retkeilijöiden vuokrattavissa ja 
soveltuu myös isoille ryhmille. 
Se sijaitsee kansallispuiston 
keskellä, 3,5 kilometrin päässä 
Sammakkotammen pysäköinti-
alueelta.

Sammakkotammen vuokra-
tupa sijaitsee puiston eteläisessä 
lähtöpisteessä. Pohjoisniemessä 
sijaitsee autiotupa, Kosevan 
kämppä.
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Tiilikkajärven
kansallispuisto
• Sijainti: Rautavaara 
   ja Sotkamo
• Pinta-ala: 34 km²
• Perustettu: 1982

Metsähallitus,  
alueen hoitaja
• Luontokeskus Ukko,  
   Ylä-Kolintie 39, Koli
• puh. 0206 39 5654
• ukko@metsa.fi
• luontoon.fi/tiilikkajarvi
• facebook.com/tiilikkajarven 
   kansallispuisto
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Tie/road/väg 87,
Rautavaara

Valtimo 

Tie/Road/Väg 87, 
Rautavaara
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Pohjoisniemi

Rantasuo
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Kalliolampi
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Lievisenmäki

Kankaisenjoki

Kalmoniemi

Täyssinän rauhan rajakivi
Border stone of the Täyssinä peace treaty
Teusina freds gränssten
 

Tiilik
anjoki

Akonlampi

Keonkankaanlampi

Sammakkola

870

5850

HUOM! Ei talvikunnossapitoa.
NOTE! No maintenance during winter.
OBS!  Ej vinterunderhåll.

Sammakkotammi

Pohjoisniemi

Uiton kämppä
Venäjänhiekka

Koseva
Tiilikanautio

Koirakivi

Uiton vene

Ylitysvene
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Uiton kierto 7 km

Aution kierto 3,4 km

Tiilikan kierto 18 km

Tiilikan kierto 18 km

Kansallispuisto - National Park - Nationalpark

Rajoitusosa: liikkuminen kielletty 15.4.-15.7.  
Moving or landing forbidden between 15 April and 15 July 
Förbjudet att ta i land och röra sig under tiden 15.4-15.7. 

Rajoitusosa: liikkuminen ja maihinnousu on sallittu 
lumettomana aikana vain merkityillä poluilla ja paikoilla. 
Moving or landing only permitted on marked trails and marked spots 
while there is no snow on the ground. 
Under barmakstid är det tillåtet att ta i land och röra sig
endast längs spångad stigarna.

Rajoitusosan maihinnousupaikka - Landing spot on restricted area -
Landstigningsplats på begränsningsdel

Rajoitusosan telttailualue - Restricted area, camping allowed -
Begränsningsdel, tältning tillåten

Opastustaulu – Information board – Informationstavla  

Pysäköintialue – Parking – Parkeringsområde

Nähtävyys – Point of interest – Sevärdhet

Tulentekopaikka – Campfire site - Eldplats 

Telttailualue – Tent sites – Tältningsområde

Autiotupa – Shared wilderness hut – Ödestuga

Vuokrakämppä – Rental cabin – Hyresstuga

Kaivo (vesi suositellaan keitettäväksi) – Well (water recommended to 
boil before use) – Brunn (vattnet bör kokas före användning)

Ylitysvene – Boat for crossing – Båt för överfart 

Vuokravene – Rental boat – Hyresbåt   

Vesillelaskupaikka – Boat launch – Sjösättningsplats   

Kanoottilaituri – Canoe launching jetty – Kanotbrygga 

Kanootin kantoreitti – Landtransport av kanot – Canoe portage 

Kävelysilta – Footbridge – Gångbro

Kuivakäymälä - Dry toilet - Torrtoalett

  

Ympyräreitti, suositeltu kulkusuunta
Circular trail, recommended direction
Rundslinga, rekommenderade riktningen
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