Isojärvi
nationalpark
• Läge: Kuhmois
• 22 km2
• Inrättad: 1982

Förstyrelsen,
områdets förvaltare

• Kundtjänst mån–fre kl. 9–15:
tfn +358 (0)206 39 5270,
sisasuomi@metsa.fi
• utinaturen.fi/isojarvi
• facebook.com/
isojarvenkansallispuisto

Nödnumret 112

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

Nationalpark

Heretty Café

Isojärvi
Landskapen i Isojärvi tar dig
på en tidsresa långt i det
förflutna. Stugorna som
byggts i de miljoner år gamla
ravindalarnas sänkor och de
för hand utjämnade cykel
vägarna vittnar om berättelser
från de halvt sekel gamla
skogshyggesmarker. Nu när
rallarna är borta är parkens
flitigaste skogsarbetare och
kändaste invånare den hem
lighetsfulla bävern. Man ser
den nödvändigtvis inte men
spåren kan inte att undvikas.

Vandring och paddling

Rundslingor i varierande längd,
de talrika rastplatserna och
skärmskydden gör parken till ett
utmärkt mål för dagsutflykter
men också för längre vandringar
med övernattning. Under utflykten kan man bekanta sig med de

statliga landskapen vid Lortikanvuori berget och få syn på lospår
eller bävrarnas dammbyggnader.
Isojärvi är en långsmal sjö, som
uppstod i en brytningslinje i
jordskorpan. Sjön har klart vatten
och är ställvis 80 meter djup.
Den lämpar sig utmärkt för kanot
utflykter. På Renusaari ön kan
man sova i skärmskydd eller slå
upp tält.

Stugor och vårdbiotoper

I Isojärvi skyddas inte endast
naturvärden utan också vårt
värdefulla kulturarv. På Huhtala
torps gårdstun kan besökare
leva sig in i en kronotorpares
vardag. Lortikka tidigare skogshuggarstuga hyrs ut för inkvartering och till stugan tar man sig
längs en cykelstig som skogshuggarna jämnat ut med spadar.

Service som tillhandahålls
av företagare
Vid Heretty stuga finns ett
sommarcafé som ger tips om

utflykter, säljer snacks och hyr ut
friluftsutrustning. Caféet hyr också
ut roddbåtar, kanoter, kajaker,
fatbikes och hyrestugor.
Bekanta dig med de mångsidiga tjänster som erbjuds av
n
 ationalparkens samarbetspartner:
utinaturen.fi/isojarvi/service/
samarbetspartner

Kylämäntie 1335, 17800 Kuhmoinen
• bokning av hyresstugor Heretty,
Lortikka och Luutsaari.
• tfn +358 (0)44 049 5067
• erataival@gmail.com
• isojarvioutdoors.fi

Friluftsliv med beaktande
av naturen

• Du kan gå, paddla, ro och åka skidor
fritt med undantag av området
med tillträdesförbud (se kartan).
• Cykling är tillåtet endast på
terrängcykelleden och på vägar.
• Du får tillfälligt slå läger på för
ändamålet anvisade tältningsområden och i skärmskydd
samt vid eldplatser och i deras
omedelbara närhet.
• Det är tillåtet att göra upp eld på
för ändamålet anvisade platser.
Då det råder varning för skogsbrand
får du dock göra upp eld endast i
eldstad av Kannuslahti kokskjul.
• 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 (www.
kalat.fi). Allemansrätten ger dig
rätt att meta och pilka med ett spö.
• Du får plocka bär och matsvamp,
men inte stenar och växter. 
Låt de vilda djuren vara i fred.
• Observera att det inte finns
toalettpapper
i toaletterna.
• Håll alltid sällskapsdjur kopplade.

Instruktioner och regler
utinaturen.fi/isojarvi/
instruktionerochregler

Etikett i friluftslivet

utinaturen.fi/etikettifriluftslivet
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BILDER: FORSTST YRELSEN/MINNA JAKOSUO,
HEIKKI SULANDER, MAIJA MIKKOLA .
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Kurkijärvi
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

- maastopyöräilyreitti
- terrängcykelled - mountain biking trail

Konivuori

JÄTKÄN POLKU
11 km

Vääräjärvi
Partavuori

ISOJÄRVI MTB

Pässiniemi

Kalakorpi

Salmijärvi

- vandringsled - hiking trail

Hirvivuori

Kaatvuori
Rasinjärvi

SAVOTTAPOLKU

Vaativa esteetön reitti - Krävande tillgänglig
led - Demanding accessible trail

Vahterinsalmi

MAJAVAPOLKU
3,8 km

- vandringsled - hiking trail

Lammassaari

Kaatvuori

Huhtala

HEVOSENLENKKI

MUUT REITIT - ÖVRIGA LEDER OTHER ROUTES

Kurponvuori

Hiidenvuori

Kalasaari

- naturstig - nature trail

MAJAVAPOLKU
3,8 km - vandringsled - hiking trail
JÄTKÄN POLKU
Sarkajärvi - vandringsled - hiking trail
11 km
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Kaatselkä

HERETYN LUONTOPOLKU
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6 km

Siirtolohkare
Flyttblock
Erratic boulder

Mäyräniemi

Kannuslahti

Hevosjärvi

HERETYN LUONTOPOLKU
3 km

Vatijärvi

Kannuslahti

Heretty

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

Särkijärvi

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

84

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

Veneiden vuokraus - Uthyrning av båtar Boat rental

Tie - Väg - Road

Kahvila - Kafé - Cafe

Puomi - Vägbom - Road barrier

Kylämänjärvi
1 km

Kuivakäymälä - Torrtoalett - Dry toilet

0

Esteetön kuivakäymälä - Tillgänglig torrtoalett Accessible dry toilet
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