
Torronsuon 
kansallispuisto
•  Sijainti: Tammela 
•  Pinta-ala: 30 km2

•  Perustettu: 1990

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

•  luontoon.fi/torronsuo
• www.facebook.com/ 
torronsuonkansallispuisto

Retkeilyä luontoa suojellen
• Liikkuminen on sallittua jalkaisin 
ja hiihtäen, rajoitusosia lukuun 
ottamatta (ks. kartta).

• Pyöräily ja ratsastus on sallittua 
vain teillä.

• Leiriytyminen on kiellettyä puiston 
alueella.

• Tulenteko on sallittu vain siihen 
osoitetulla paikalla. Metsä- ja 
ruohikkopalovaroituksen aikana 
tulenteko on sallittu vain hormilla 
varustetussa tulisijassa: Kiljamon 
keittokatos.

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

• Retkeile roskattomasti. Vie roskat 
mukanasi pois maastosta.

• Huomioi, että käymälöissä ei ole 
wc-paperia.

• Lemmikkieläimet  
on pidettävä  
kytkettyinä.

Ohjeet ja säännöt
www.luontoon.fi/torronsuo / 
ohjeetjasaannot

Retkietiketti 
luontoon.fi/retkietiketti

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

 Kansallispuisto 

Torronsuo
Pitkospuilla taivaltavien jal-
kojen alle kurottuu  Suomen 
syvin suo. Luonto torni kutsuu 
ihailemaan kurkien ja  hanhien 
 muuttoa, jonka aikaan karu 
 suoluonto puhkeaa täyteen 
 elämää. Hyvälumisina talvina 
 Torronsuo tarjoaa oivallisen 
mahdollisuuden leppoisaan 
hiihtelyyn.  

Ainutlaatuinen Torronsuo
Torronsuo on Suomen laajin ja 
yhtenäisin keidassuoalue. Toista-
kymmentä kilometriä pitkä suo-
alue muodostuu erillisistä keidas-
suokeskuksista, joiden välissä on 
metsäsaarekkeita. Keidassuot 
ovat paksuturpeisia, sadeveden 
varassa eläviä karuja soita, joiden 
keskiosat ovat selvästi reunoja 
korkeammalla. Vuosituhansien 
aikana kasvanut turvekerros on 
Torronsuolla paksuimmillaan 
jopa yli 12 m, mikä on Suomen 
ennätys. Lähes luonnontilaisena 
säilyneen Torronsuon lintu- ja 
hyönteislajisto on arvokas sekä 
kasvilajisto monipuolinen.

Retkeilyreitit ja ladut
Torronsuon kansallispuisto sopii 
hyvin päiväretkikohteeksi ympäri 
vuoden. Kiljamon pysäköintialue 
(Somerontie 732, Tammela) on 
puiston retkeilyreittien ja latujen 
päälähtöpiste. Lähelle Kiljamoa 
valmistuu kesän 2022 aikana 
uusi laajempi Pehkun pysäköinti-
alue (Somerontie 840, Tammela) 
retkeilijöiden käyttöön. Sulan 
maan aikaan puistoon on helppo 
tutustua kulkemalla pitkostettuja 
reittejä. Kiljamon kierros (1,5 km) 

on helppo kulkuinen rengasreitti, 
jonka varrella on kaksi n. 150 met-
rin pituista esteetöntä osuutta 
(Suokukka- ja Suopursupolut) 
pyörätuolilla tai lastenvaunujen 
kanssa liikkuville. Levennetyt 
pitkospuupolut päättyvät näkö-
alatasanteille, joista voi ihailla 
avaraa suomaisemaa ja suoluon-
non pienpiirteitä. Kiljamon tauko-
paikan esteetön keittokatos, 
kuiva käymälä ja tulentekopaikka 
ovat retkeilijöiden vapaasti käytet-
tävissä. Taukopaikalla yöpyminen 
ei ole sallittua. Luontotornista  
(17 m) voi tarkkailla lintujen muut-
toa ja suolle lepäämään pysähty-
viä lintuja. 

Kiljamolta lähtevä Suotaival  
(8 km) kulkee Härksaaren vanhalle 
avolouhokselle. Sieltä on aikoi-
naan louhittu mm. kvartsia ja 
maasälpää. Louhokselta voi jatkaa 
edelleen Suotaivalta pitkin takai-
sin Kiljamolle tai kulkea pidempää 
(yht. 10 km:n) Torron kylän reittiä 
kansallispuiston ulkopuolelle 
ihastelemaan vanhaa kulttuuri-
maisemaa. Tämän pidemmän 
reitin loppuosa kulkee Forssa–

Somero -tien vartta pitkin takaisin 
Kiljamolle. 

Hyvinä lumitalvina Torronsuolla 
on yli 30 km perinteisen hiihto-
tyylin latuja. Hiihtämään voi lähteä 
Kiljamolta, Riihivalkamasta tai 
Torrolta. Latuja ylläpitää talkoo-
työnä Torro Seura ry. Torronsuon 
talviluonnosta voi nauttia myös 
vaeltaen metsäsuksilla tai varaa-
malla lumikenkäilyretken puiston 
yhteistyöyrittäjältä. 

Kansallispuiston yhteistyö-
yritykset tarjoavat opastus- ja 
ruokapalveluja sekä välinevuok-
rausta ja monipuolista majoitusta. 
www.luontoon.fi/torronsuo/
palvelut/yhteistyotahot

Vastuullista retkeilyä
Puiston järjestyssääntöjä sekä 
luontoa ja kanssaretkeilijöitä 
kunnioittavaa retkietikettiä nou-
dattamalla turvaamme  puiston 
luontoarvojen säilymisen. Retki-
etiketti tiivistää perusasiat luon-
nossa liikkumisesta ja vastuul-
lisesta retkeilystä näppäräksi 
paketiksi. 
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SUOPURSUPOLKU 
Esteetön - Tillgänglig - Accessible 
SUOKUKKAPOLKU 
Esteetön - Tillgänglig - Accessible
KILJAMONKIERROS  1,5 km
vandringsled - hiking trail
SUOTAIVAL  8 km
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Kansallispuisto - Nationalpark -
National Park
Rajoitusosa - Begränsningsdel - 
Restricted area
Opastustaulu - Informationstavla -
Information  board
Pysäköintialue - Parkering -
Parking 
Tulentekopaikka - Eldplats - 
Campfire site
Luontotorni - Utsiktstorn -
Observation tower
Keittokatos - Kokskjul - 
Cooking shelter
Käymälä - Torrtoalett -
Dry toilet
Nähtävyys - Sevärdhet -
Point of interest
Luontolava, esteetön - Tillgänglig utsikts-
plattform - Accessible observation platform

Esteetön - Tillgänglig -
Accessible

Tie - Väg - Road


