
Maastopyöräilyreitti

Keski-Suomi

Isojärven maastopyöräilyreitti (MTB) vie sinut entisajan 
savottajätkien renkaanjäljissä aikamatkalle menneisyy-
teen. Paikoin haastava reitti kuljettaa ylös kallionlakien 
karuille kankaille ja alas rotkolaaksojen suopainanteisiin.  

Reittikuvaus
Heretyn kämppäkahvilalta lähtevä rengasreitti kierretään vastapäivään. Se vie 
1950-luvun metsätyömiesten lapiotyönä tasoittelemaa polkupyörätietä syvälle 
jylhinä humiseviin kalliometsiin. Kivikkoinen ja paikoin jyrkkä metsäpolku antaa 
sopivaa haastetta pyöräilyyn. Vuorimailta laskeudutaan alavammille maille, jossa 
suopainanteet ylitetään pitkospuita myöten. Vaativamman alun jälkeen loppumat-
ka poljetaan rennosti vanhoja metsätieuria ja hiekkateitä pitkin. Huhtalan hakamail-
la tervehditään laiduntavia lampaita ja kurkistetaan entisaikojen torpparielämään. 
Reitin varrella on useita taukopaikkoja, joilla voi nautiskella eväistä tai levähtää 
vaikka yön yli. Tai mitäpä jos vuokraatkin majapaikan Heretyn kämpältä ja huuhdot 
pyörälenkin nostattaman hien saunan lempeissä löylyissä?

Luonto löytyy läheltä – Keski-Suomesta! Samoile tai pyöräile mahtavissa metsissä, koe 
kirkkaat järvet, joet ja kuohuvat kosket ja ihastu viiteen upeaan kansallispuistoomme.

Isojärvi MTB 16 km
Vaativuus
Keskivaativa maastopyöräreitti

Kesto
2–5 h 

Reittimerkinnät
Keltaiset vinoneliöt ja  
valkoiset opasteviitat

Isojärven kansallispuisto



Reitin alkuun
Lähtöpiste: Heretyn kämppäkahvila (Kylämäntie 
1335, Kuhmoinen).

Hyvä tietää
Maaston korkeuserot ovat Isojärvellä suuria ja 
vaativat pyöräilijältä fyysistä kuntoa. Haastetta 
reitin ensimmäiselle kolmannekselle tuovat 
kiviset ja juurakkoiset nousut ja laskut sekä 
lyhyet pitkospuuosuudet. Reitin loppupuoli 
Kalalahdesta eteenpäin on teknisesti helppoa 
kovapohjaista vanhaa tieuraa ja hiekkatietä.  
 
Reitillä kulkee myös patikoijia. Maltillinen tilan-
nenopeus tuo turvallisuutta kaikille. Muistathan, 
että pyöräilijä nopeampana on valmis väistä-
mään. Reitti kulkee Huhtalan lammaslaitumen 
läpi. Annathan eläimille laidunnusrauhan! 

• Isojärven kansallispuistossa pyöräily on 
sallittu vain merkityllä pyöräreitillä ja teillä. 

• Taukopaikoilla ja Heretyssä on 
kuivakäymälä. Heretyssä on kaivo ja 
kesäaikaan kahvila ja savottanäyttely.

• Metsäpalovaroituksen aikana tulenteko 
on sallittu ainoastaan Kannuslahden 
hormillisessa tulisijassa.

• Leiriytyminen on sallittu taukopaikkojen 
yhteydessä. Lortikan ja Heretyn 
vuokrakämpät tarjoavat maksullista 
majoitusta. 

• Kansallispuistossa harjoitetaan roskatonta 
retkeilyä.
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