
Valkmusan kansallispuistoon sisältyvät eteläisen Rannikko-Suomen suurimmat 
ja monipuolisimmat suoalueet. Sen avaraan maisemaan tuo kiinnostavan 
lisän mahtava Kymijoki, jonka läntinen suuhaara virtaa alueen pohjoisreunalla. 
Kansallispuisto sopii hyvin päiväretkikohteeksi.

Suoretkelle Valkmusaan
   Valkmusan kansallispuistossa voi 
retkeillä 2,5 km:n  pituisella pitkostetulla
reitillä, jonka varrella on luontotorni. 
Sulan maan aikana soiden vetisyys 
rajoittaa liikkumista muualla. Talvella 
hiihtäen pääsee helposti tutustumaan  
koko puiston alueeseen.

   Valkmusan suon laidalla olevilta 
korkeilta kallioilta ja luontotornista voi 
ihailla laajoja suomaisemia ja tarkkailla 
lintuja. Puisto on kuuluisa paitsi 
runsaasta linnustostaan myös 
perhoslajistostaan.

   Moronvuoren päivätupa sijaitsee 
kansallispuiston itäreunalla, Moron-
vuoren juurella. Tuvan pihapiirissä saa 
yöpyä tilapäisesti ja siellä on myös 
tulentekopaikka.

  Tuvalle johtaa merkitty reitti 
Kananiemenharjun pysäköintialueelta.

SALLITTUA
• liikkuminen jalan ja hiihtäen,
• marjojen ja ruokasienten poimiminen.

RAJOITETTUA
• avotulen teko ja leiriytyminen, jotka on
  sallittu vain niitä varten osoitetulla    
  paikalla,
• lintujen pesimäaikana avosuolla
  liikkumista tulisi välttää.

KIELLETTYÄ
• lemmikkieläinten vapaana pitäminen,
• muiden kuin ruokasienten sekä 
  puiden, pensaiden tai muiden kasvien 
  ja niiden osien ottaminen ja 
  vahingoittaminen,
• maa- tai kallioperän vahingoittaminen
  ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten
  ottaminen,
• luonnonvaraisten selkärankaisten
  eläinten pyydystäminen, tappaminen
  tai hätyyttäminen tai niiden pesien
  hävittäminen,
• selkärangattomien eläinten
  pyydystäminen tai kerääminen,
• moottoriajoneuvolla ajo siihen 
   osoitettuja teitä lukuun ottamatta,
• roskaaminen ja rakenteiden
  vahingoittaminen.

Valkmusan kansallispuiston 
järjestyssääntö:
www.luontoon.fi/valkmusa >
Ohjeet ja säännöt

   Valkmusan pysäköintialueille löytää 
seuraamalla opasteita Pyhtäältä 
170-tieltä. Simonsaaren pysäköintialue 
sijaitsee Vastilantien varrella. Kananie-
menharjun pysäköintialue sijaitsee 
Suolinnantien päässä.

Pidä huolta ympäristöstäsi
   Sinä voit osallistua Valkmusan 
arvokkaan luonnon suojeluun 
retkeilemällä roskattomasti. 
Kansallispuistossa ei ole jätteiden 
keräysastioita – viethän siis roskasi 
pois maastosta.

kuva: Mikko Tiittanen   

VALKMUSAN HANSALLISPUISTO 

Metsähallitus - alueen hoitaja

• Maretarium, Sapokankatu 2, 48100 Kotka,
  +358 (0) 40 311 0330, info@maretarium.fi,
  www.maretarium.fi

• Suomen luontokeskus Haltia 
  Nuuksiontie 84, 02820, 
  Espoo +358 (0) 40 163 6200, 
  haltia@metsa.fi, www.haltia.com

• Lisätietoja alueista:
   www.luontoon.fi, retkikartta.fi
   www.luontoon.fi/valkmusa

  Valkmusan kansallispuisto
  • 19,5 km², 87% suota,
  • Perustettu 1996,
  • Sijaitsee Kotkan ja Pyhtään  
    alueella,
  • Metsähallituksen luontopalvelut
    hallinnoi ja hoitaa kaikkia   
    Suomen kansallispuistoja.
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