Leivonmäki
nationalpark
• Läge: Joutsa
• 31 km2
• Inrättad: 2003

Forststyrelsen,
områdets förvaltare

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

Nationalpark

Leivonmäki
Leivonmäki nationalpark i
Joutsa är ett utmärkt utflykt
smål för familjer. De lättfram
komliga lederna går i varie
rande ås- och strandlandskap.
Haapasuo i parkens sydliga
del är den viktigaste öppna
myren i naturtillstånd i södra
Mellersta Finland.

Nattskärrans hemskog
lockar vandrare

De längsta lederna börjar vid
Selänpohja parkeringsplats i
parkens mitt. Där kan man vandra
i åstallskog och ta sig ett dopp i
Rutajärvi samt beundra den
avlånga, höga udden Joutsniemi.
Man kan också ta sig fram med
kanot och roddbåt på Rutajärvi.

Vid leden - Koskikaran kierros i
parkens norra del kan man njuta
av forsens brus. I södra delen av
parken kan man njuta av Haapasuo med alla sinnen och bekanta
sig med Luupää geologiska naturstig. Vid Harjujärvis kokskjul kan
man under ljusa försommarnätter
höra nattskärrans surrande
spelläte. Lingon-, hjortron- och
svampplockare får också njuta
av nationalparkens gåvor. Tack
vare sin mångsidighet och sitt
läge lämpar sig Leivonmäki
nationalpark utmärkt som under
visningsobjekt – även på vintern!

Mat, inkvartering och
uthyrning av utrustning

Parkcafé Karoliinan Kahvimylly
betjänar vid Selänpohja parkeringsområde. Kontrollera öppettiderna på Facebook (Karoliinan
Puistokahvila, på finska).

Bekanta dig med de mångsidiga
tjänster som erbjuds av alla
nationalparkens samarbetsföretag: utinaturen.fi/leivonmaki/
service/samarbetspartner

Friluftsliv med beaktande
av naturen

• Du kan gå, cykla, paddla, ro och
åka skidor fritt med undantag av
området med tillträdesförbud
(se kartan). Terrängcykling är till
åten enligt allemansrätten.
Håll dej på tydliga stigar och ta
i beaktande andra som rör sig
på stigarna.
• Ridning är tillåtet endast längs
vägarna.
• Du får tillfälligt slå läger på för
ändamålet anvisade tältnings
områden och i skärmskydd samt
vid eldplatser och i deras omedel
bara närhet.
• 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.
• Det är tillåtet att göra upp eld på
för ändamålet anvisade platser.
Då varning för skogs- eller gräsbrand har utfärdats, får man
endast göra upp eld i Harjujärvi
kokskjul.
• Du får plocka bär och matsvamp,
men inte stenar och växter. Låt
de vilda djuren vara i fred.
• Fiska enligt lagen om fiske
(www.kalat.fi). Allemansrätten ger
dig rätt att meta och pilka med
ett spö, utom i strömmande vatten.
• Observera att det inte
finns toalettpapper
i toaletterna.
• Håll alltid sällskaps-
djur kopplade.

Instruktioner och regler

utinaturen.fi/leivonmaki/
instruktionerochregler

Nödnumret 112

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

Kirveslammen kierros 1,7 km
- leden
- trail

Kivisuo
Harjujärvi

Liikkuminen kielletty lintujen
pesimäaikana 15.4.–15.7.
Förbjudet att röra sig under fåglarnas
häckningstid 15.4–15.7.
Moving prohibited during the breeding
season from 15 April–15 July.
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Retkilatu 10 km / 6,7 km / 3,8 km
Haapajärvi Skidspår
Skiing trail
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When the forest or grass fire warning is in
effect, fire lighting is allowed only in the
cooking shelter of Harjujärvi.
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Då varning för skogs- eller gräsbrand har
utfärdats, får man endast göra upp eld
i Harjujärvi kokskjul.

Haapalahti

J outs niem i

Rutajärvi

2 km

Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana
tulenteko on sallittua ainoastaan Harjujärven
hormillisessa keittokatoksessa.
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Joutsniemi

Joutsan kunnan ylläpitämä palvelu Service upprätthållen av Joutsa kommun Service which is maintained by the
municipality of Joutsa
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