
Friluftsliv med beaktande 
av naturen
• Respektera naturen och andra 
besökare. Beakta att national
parken gränsar till många privata 
områden med invånare och 
sommargäster.

• Det är förbjudet att ta i land på 
små holmar och kobbar under 
fåglarnas häckningstid 15 april– 
31 juli.

• Vi rekommenderar att du slår 
läger tillfälligt i eller i närheten av 
något av skärmskydden i parken

• För cyklister rekommenderas 
vägarna i området.

• Eld får göras upp endast i anvisade 
eldstäder. När det råder varning 
för skogsbrand är det förbjudet 
att göra upp eld.

• Skräpa inte ner. Brännbart avfall 
kan du bränna i eldstäderna och 
biologiskt avfall kan du lämna i 
komposten eller torrtoaletten.  
Ta med dig allt annat avfall hem.

• Fiska enligt lagen om fiske  
 (kalat.fi). Allemansrätten ger dig 
rätt att meta och pilka med ett 
spö, utom i strömmande vatten. 

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

• Observera att torrtoaletterna  
inte är utrustade  
med toalettpapper. 

• Sällskapsdjur ska  
hållas kopplade.

Instruktioner och regler
utinaturen.fi/sodrakonnevesi/ 
instruktionerochregler

Tillgängliga tjänster
utinaturen.fi/sodrakonnevesi/
tillganglig

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

Nationalpark

Södra
Konnevesi

I Södra Konnevesi kan du åka 
båt på de vida insjöfjärdarna 
eller paddla i öarnas labyrinter 
som kantas av släta klippor 
och branta väggar. I det klara 
vattnet ser du djupt ner i den 
vilda insjö öringens rike.  
I parken som är fylld av impo-
nerande motsatser vandrar 
du från lundar upp på höga 
klippor där du kan beundra 
fiskgjusens hemtrakter.

Hitta bergslandskap  invid 
klara vatten
Södra Konnevesi nationalpark, 
som omfattar Konnevesis klara 
vatten, holmar och stränder, 
erbjuder naturupplevelser för 
båtfolk, paddlare och fotvand rare. 
De stora fjärdarna och holmarna 

med sina släta  klippor i sjöns 
västra delar lockar till båtut flykter 
under soliga sommar dagar. Den 
labyrintiska skärgården  i Kodano
vinen leder paddlaren till urtida 
landskap bland lodräta strand
klippor. Båten eller kanoten kan 
sjösättas vid Häyrylänranta, Kivi
salmi eller Hanhitaipale fiske
hamn.

Vandringsleden vid Enonniemi 
för fotvandraren från den gamla 
skogen med sina jätteaspar till 
toppen av berget Kalajanvuori 
för att beundra den imponerande 
utsikten över nationalparken. 
Lederna i nationalparken är 
mycket krävande på grund av de 
stora höjdskillnaderna och den 
steniga terrängen. Ett  undantag 
utgör den lättframkomliga en 

kilo meter långa stigen från Kalaja 
parkeringsplats till  skärm   skyddet 
vid VuoriKalaja. I fisk gjusens 
hemtrakter finns  mängder av 
 sällsynta insekt, växt och fåge
larter. Den hotade insjööringen 
förekommer också i Konnevesi 
sjön med sina forsar, som hör till 
Rautalampileden. 

Kryssningar och  
uthyrning av utrustning
Nationalparkens samarbets
partner ordnar kryssningar, 
 erbjuder  guidade turer, inkvarte
ring och matservice samt hyr ut 
bl.a. kanoter: utinaturen.fi/ 
sodrakonnevesi/service.

Södra Konnevesi 
nationalpark
• Läge: Konnevesi,  
Rautalampi

• Areal: 16 km2

• Inrättad: 2014

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

• utinaturen.fi/sodrakonnevesi
• facebook.com/ 
etelakonnevedenkansallispuisto
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Näkötorni - Utsiktstorn - Observation tower 

Laavu - Skärmskydd - Lean-to shelter 

Näköalapaikka - Utsiktsplats - Viewpoint 

Nähtävyys - Sevärdhet - Point of interest 

Puolikota - Halvkåta - Campfire shelter

Vuokratupa - Hyresstuga - Rental hut 

Leirintäalue - Campingområde - Campground 

Ravintola - Restaurang - Restaurant 

Majoitus - Inkvartering - Accommodation   

Esteetön - Tillgänglig - Accessible  

Uintipaikka - Badstrand - Beach 

Kuivakäymälä - Torrtoalett - Dry toilet

Kansallispuisto - Nationalpark - National Park

Maihinnousu kielletty lintujen pesimäaikaan
15.4.–31.7. - Förbjudet att landstiga under fåglarnas
häckningstid 15.4–15.7 - Landing prohited during
nesting season 15.4.–31.7.  
Pysäköinti - Parkering - Parking    
Pysäköinti ja opastustaulu - Parkering med information - 
Parking and information board
Pysäköinti, linja-autot - Bussparkering - Bus parking 
Vesillelaskupaikka - Sjösättningsplats -
Boat and canoe launch
Vierassatama - Gästhamn - Guest harbour 

Venelaituri - Brygga - Jetty 

Kanoottilaituri - Kanotbrygga - Canoe launching jetty

Tulentekopaikka - Eldplats - Campfire site

Keittokatos - Kokskjul - Cooking shelter  

Virkistyskalastus - Fiskeområde -
Recreational fishing 
Tie - Väg - Road
Puomi - Bom - Road barrier
Sisävesiväylä - Farled - Ship route

Melontareitti - Kanotled - Canoe route
Muu retkeilyreitti - Vandringsled - 
Other hiking route
Muun toimijan ylläpitämä reitti  
Led upprätthållen av en annan aktör  
Route maintained by other organisation
Muun toimijan ylläpitämä palvelu  
Service upprätthållen av en annan aktör 
Facility managed by other organisation 

ETELÄ-KONNEVEDEN KANSALLISPUISTO - SÖDRA KONNEVESI NATIONALPARK - 
SOUTHERN KONNEVESI NATIONAL PARK
 

Kalajan kierros
                      4,6 km 

     

Kolmen vuoren 
  vaellus 14,0 km

Loukkuvuoren
lenkki  2,8 km
- EI PÄÄSYÄ AUTOLLA!
- KAN INTE NÅS MED BIL!
- NOT ACCESSIBLE BY CAR!

RENGASREITIT - RUNDSLINGOR - 
 CIRCULAR ROUTES 
 Kalajan kierros  4,6 km (2–4 tuntia/timmar/hours)
 Kolmen vuoren vaellus  14,0 km  (6–12 t/t/h)
 Loukkuvuoren lenkki  2,8 km (2 t/t/h)

  
Kansallispuiston patikointireitit ovat pääosin erittäin vaativia.
Nationalparkens leder är till största delen mycket krävande. 
The hiking trails in the national park are mostly very demanding.


