
Isojärven  
kansallispuisto
• Sijainti: Kuhmoinen
• Pinta-ala: 22 km2

• Perustettu: 1982

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

• luontoon.fi/isojarvi
• facebook.com/isojarvenkansallis-
puisto

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

Heretyn kämppäkahvila
Kylämäntie 1335, 17800 Kuhmoinen
• Heretyn, Lortikan ja Luutsaaren 
vuokratupien varaukset

• puh. 044 049 5067 
• erataival@gmail.com
• isojarvioutdoors.fi

Retkeilyä luontoa suojellen
• Liikkuminen sallittua jalkaisin, 
hiihtäen, soutaen ja meloen 
rajoi tusosia lukuun ottamatta, 
katso kartta.

• Pyöräily on sallittua vain karttaan 
merkityllä maastopyöräilyreitillä 
sekä teillä. 

• Leiriytyminen on sallittua telt tai lu- 
 alueilla sekä laavuissa ja tulen-
tekopaikkojen välittömässä 
läheisyydessä.

• Tulenteko on sallittu vain merki-
tyillä tulentekopaikoilla. Metsä - ja 
ruohikkopalovaroituksen aikana 
tulenteko on kielletty lukuun 
ottamatta Kannuslahden keitto-
katoksen tulisijaa.

• Retkeile roskattomasti. Palavat 
roskat voit polttaa tulisijoissa ja 
biojätteet laittaa kompostoriin tai 
käymälän alustaan. Viethän muut 
roskat mukanasi pois maastosta.

• Kalastus kalastuslain mukaisesti 
(www.kalat.fi). Jokamiehenoikeu-
della voit onkia ja pilkkiä yhdellä 
vavalla. 

• Voit poimia marjoja ja hyötysieniä, 
mutta et kiviä tai kasveja. Annat han 
luonnoneläinten olla rauhassa.

• Huomioi, että  
käymälöissä  
ei ole wc-paperia.

• Lemmikkieläimet on  
pidettävä kytkettyinä.

Ohjeet ja säännöt
luontoon.fi/isojarvi/ohjeetjasaannot

Retkietiketti 
luontoon.fi/retkietiketti

 Kansallispuisto 

Isojärvi
Isojärven maisemat vievät 
sinut aikamatkalle kauas 
men neisyyteen. Miljoonia 
vuosia vanho jen rotkolaak
sojen lomaan rakennetut 
kämpät ja jätkien käsin 
tasoit  ta mat polkupyörätiet 
kuiskivat tari noita puolen 
vuosisadan takaisilta savotta
mailta. Nyt, kun lentojätkät 
ovat lähte  neet, puiston 
ahkerin metsuri ja tunnetuin 
asukas on salaperäinen 
majava. Sitä et välttämättä 
näe, mutta jälkiä et voi olla 
huomaamatta. 

Patikoimaan ja melomaan
Puiston eripituiset rengasreitit, 
lukuisat taukopaikat ja laavut 
mahdollistavat päiväretkien lisäksi 
myös yön yli kestävät eräretket.
Retkellä voi tutustua Lortikan-
vuoren jylhiin maisemiin tai 

nähdä ilveksen tassunjälkiä ja 
majavien patotyömaan. Isojärvi on 
kapea, maankuoren murtumaan 
syntynyt järvi, joka on kirkasveti-
nen ja paikoin jopa 80 metriä 
syvä. Se soveltuu hyvin melomi-
seen. Renusaaren laavulla voi 
myös telttailla. 

Kämppiä ja 
perinnemaisemia
Isojärvellä suojellaan luonto-
arvo jen lisäksi myös arvokasta 
kulttuuri perintöä. Huhtalan 
torpan pihapiirissä voi eläytyä 
kruunun torpparin elämään. 
Lortikan entistä savottakämppää 
vuokrataan  majoituskäyttöön ja 
sinne voi  kulkea vanhaa lapio-
työnä tasoitettua polkupyörä-
tietä pitkin. Luutsaaren kala pir-
tille kokoonnuttiin muikunpyyn-
tiin jo 1800-luvulla. 

Kämppäkahvila ja 
yrittäjien palvelut
Heretyn kämpällä toimii kesä-
kahvila, josta saa retkivinkkejä ja 

voi ostaa evästä sekä vuokrata 
retkeilyvälineitä. Kahvilasta voi 
vuokrata myös soutuveneitä, 
kanootteja, kajakkeja, läskipyöriä 
ja majoitustusta. 

Tutustu kansallispuiston yhteis-
työyritysten tarjoa miin monipuo-
lisiin palveluihin: luontoon.fi/
isojarvi/palvelut/yhteistyotahot
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Kansallispuisto - Nationalpark - National Park

Isojärvi

SAVOTTAPOLKU 
                10 km

JÄTKÄN POLKU 
                  11 km 

HEVOSENLENKKI 
                      6 km

ISOJÄRVI MTB 
             16 km 

MAJAVAPOLKU 
             3,8 km 

HERETYN LUONTOPOLKU   
                                    3 km
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Ouninpohja, 
tie-väg-road 14249
 

Länkipohja, 
tie-väg-road 9

Kuhmoinen, 
tie-väg-road 24 
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Opastuskatos - Informationsplats - 
Information shelter 
Opastustaulu - Informationstavla - 
Information board 
Pysäköinti ja opastustaulu - Parkering med 
information - Parking and information board  
Pysäköintialue - Parkeringsplats - Parking 
Matkailuvaunupysäköinti - Parkering för husvagn - 
Caravan parking
Tulentekopaikka - Eldplats - Campfire place 

Keittokatos - Kokskjul - Cooking shelter 

Telttailupaikka - Tältningsområde - Tent site

Laavu - Skärmskydd - Lean-to shelter  

Vuokratupa - Hyresstuga - Rental hut
 
Kaivo - Brunn - Well
Luonnonnähtävyys - Naturobject - 
Natural feature of interest
Matkailunähtävyys - Turistsevärdhet - 
Special point of interest
Veneenlaskupaikka - Båtramp - Boat ramp  
Kanoottilaituri - Kanotbrygga - 
Canoe launching jetty 
Kävelysilta - Gångbro - Footbridge
Veneiden vuokraus - Uthyrning av båtar - 
Boat rental
Kahvila - Kafé - Cafe   

Kuivakäymälä - Torrtoalett - Dry toilet
Esteetön kuivakäymälä - Tillgänglig torrtoalett - 
Accessible dry toilet 

Kansallispuisto - Nationalpark - National Park

Lumettomana aikana liikkuminen polkujen 
ulkopuolella kielletty - Förbjudet att röra sig 
utanför stigarna under barmarkstid - Moving 
off-trail forbidden when ground is free of snow

Maihinnousu ja liikkuminen kielletty 1.5.–31.7. 
Landstigning och vistelse förbjudet 1.5–31.7.
Boating and landing forbidden 1 May–31 July
 
Polku - Stig - Path 

Tie - Väg - Road

Puomi - Vägbom - Road barrier

HERETYN LUONTOPOLKU
- naturstig - nature trail

HEVOSENLENKKI
- vandringsled - hiking trail

SAVOTTAPOLKU
- vandringsled - hiking trail

MAJAVAPOLKU
- vandringsled - hiking trail

JÄTKÄN POLKU
- vandringsled - hiking trail

ISOJÄRVI MTB
- maastopyöräilyreitti 
- terrängcykelled - mountain biking trail

3 km 

6 km  

10 km  

3,8 km 

11 km  

16 km 

MUUT REITIT - ÖVRIGA LEDER - 
OTHER ROUTES

Vaativa esteetön reitti - Krävande tillgänglig 
led - Demanding accessible trail  
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RENGASREITIT - RUNDSLINGOR - 
CIRCULAR ROUTES


