Liesjärven
kansallispuisto
• Sijainti: Tammela
• Pinta-ala: 21 km2
• Perustettu: 1956

Metsähallitus,
alueen hoitaja

• Asiakaspalvelu ma–pe klo 9–15:
puh. 0206 39 5270,
sisasuomi@metsa.fi
• luontoon.fi/korteniemi
• luontoon.fi/liesjarvi
• facebook.com/
liesjarvenkansallispuisto

Liesjärven kansallispuisto

Korteniemen
perinnetila
Korteniemi – Liesjärven
kansallispuiston helmi

Liesjärven kansallispuistossa
sijaitseva Korteniemi on vanha
metsänvartijan tila, joka on ollut
Metsähallituksen omistuksessa
vuodesta 1878. Tila on kuulunut
kansallispuistoon sen perusta
misesta, vuodesta 1956, lähtien.
Korteniemen pihapiirissä
kesätöitä tekevät suomalaiset
maatiaiseläimet: lehmät, lampaat
sekä kanat ja kukko. Tilan pel
loilla ja kasvimaalla viljellään
kotimaisia kasvilajikkeita, kuten
Aunus-ruista sekä peruna- ja
ryvässipulilajeja, perinteisin
menetelmin.

Kuka oli metsänwartija?

Metsänvartijan tuli olla “hyvä
maineinen ja ruumiinsa puolesta
terve sekä voimakkaassa iässä
oleva”. Hänen velvollisuuksiin
kuului kruununmetsien valvonta,
metsänhoitajan avustaminen,
hakkuiden valvonta ja raatele
vaisten eläinten hävitys. Työstä
maksettiin pientä palkkaa ja
lisäksi metsänvartija sai hyödyntää
tilan tuoton. Kipeästi kaivattuja
lisätuloja sai metsästyksestä,
kalastuksesta, tervanpoltosta ja
järvimalmin myynnistä. Vuonna
1909 ohjesääntö uusittiin ja met
sänvartijan työ laajeni valvonnan
lisäksi kattamaan kaikki metsän
hoitotyöt.

Perinne elää

Korteniemen suojellut raken
nukset sijaitsevat alkuperäisellä
paikallaan Liesjärven rannalla.
Tuvassa kahvipannu lämpiää ja
rukilla kehrätään pellavat ja villat
langaksi. Riihestä nousee savu,
kun rukiit kuivataan ja luuvasta
kaikuu varstojen jytke puintipäi
vänä. Kuten 1910-luvullakin, tila
tuottaa tänäkin päivänä arkipäivän
tarveaineet: pellavat kankaisiin,
rukiit leipään, heinät ja kerput
eläimille ja kasvimaalta monen
sortin juurekset ruokapöytään.
Perinnetilan tarkoituksena on
kulttuuriympäristön sekä maatiais
kasvien ja -eläinten ylläpitäminen
ja säilyminen tulevillekin suku
polville. Perinteisten työtapojen
toivotaan myös siirtyvän vanhoilta
mestareilta uusille taitajille.

Tutustu perinnetilaan ja
kansallispuiston reitteihin

Perinnetilalla voi vierailla vapaasti.
Tilan askareisiin voi osallistua
oppaan ollessa paikalla sekä

talkoopäivinä. Savusaunan lem
peistä löylyistä voi nauttia tiet
tyinä tapahtumapäivinä tai vuok
raamalla saunan käyttöönsä.
Korteniemen pihapiiriin pääsee
pyörätuolilla avustajan kanssa
noin 200 metrin päässä sijaitse
valta pysäköintialueelta esteet
tömästi. Tupaan pääsee pyörä
tuolilla, ja avustajan kanssa,
pyynnöstä asennettavia luiskia
pitkin. Esteetön kuivakäymälä
sijaitsee pysäköintialueella.
Korteniemen pihapiiristä
lähtevillä Punatulkun ja Pohjan
tikan kierroksilla sekä Ahonnokan
luontopolulla pääset tutustumaan
kansallispuiston vaihteleviin
maastoihin, jyhkeisiin vanhoihin
metsiin ja kauniisiin järvimaise
miin. Puiston polkuverkosto seu
railee osittain vanhoja metsän
vartijan vartiointireittejä.
Kansallispuiston tunnetuimpia
käyntikohteita Korteniemen perin
netilan ohella ovat Kyynäränharju
sekä Ahonnokan aarniometsä.

Korteniemen perinnetila
Korteniementie 270
31350 Liesjärvi

Aukioloajat 2022

• Toukokuu (3.–30.5.) ti–pe klo 9–15
(helato 26.5. auki)
• Kesäkuu ke–su klo 11–17
• Huom! Juhannussaattona pe 24.6.
suljettu.
• Heinäkuu ti–su klo 11–17
• Elo–syyskuu ke–su klo 11–17
• Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Pidätämme oikeuden aukiolo
aikojen muutoksiin.
• Vapaa pääsy.

Tapahtumat

Seuraa tapahtumia nettisivuiltamme: luontoon.fi/korteniemi

Opastukset ja savusauna

• Opastus 50 e/h.
• Koululaisryhmät 1,50 e /oppilas.
• Varhaiskasvatusryhmille opastus
on maksuton.
• Savusaunan lämmitys 300 e/kerta.
• Varaukset: sisasuomi@metsa.fi,
puh. 0206 39 5270

Ohjeet ja säännöt
luontoon.fi/liesjarvi/
ohjeetjasaannot

Hätänumero 112

Tiedä mistä soitat – kännykkä ei
kuulu kaikkialla puistossa!
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Liikkuminen ja maihinnousu on kielletty 15.4.–15.7.
Förbjudet att landstiga och röra sig på land under
fåglarnas häckningstid 15.4–15.7.
Landing and movement prohibited 15.4.–15.7.
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Kota - Kåta - Campfire hut
Varauskeittokatos - Reserverbart kokskjul Reservable cooking shelter
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Vuokratupa - Hyresstuga - Rental hut
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AHONNOKAN LUONTOPOLKU 1,3 km

Ahonnokan luontopolku - Naturstig Thematic trail 1,3 km
Pohjantikan polku 5 km
Punatulkun polku 3,1 km
Hyypiön polku 2,8 km
Peukaloisen polku 3,8 km
Maastopyöräilyreitti, Ratsastusreitti
Terrängcykelled, Ridled
Mountain biking trail, Horseback riding trail
Ilv
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led - Demanding accessible trail
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PEUKALOISEN
POLKU 3,8 km
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Rantautumispaikka - Landstigningsplats Landing spot
Vesillelaskupaikka - Sjösättningsplats Boat and canoe launch

Peukalolamminkangas

2,9

0,2

nti

Kävelysilta - Gångbro - Footbridge

L ie s jä r v i

0,3

va

0,7

1,3

lu k s e
Ka n t e

Ilve

1,7

6

2

0,1
1,4

Kettumäki

T

0,

Peukalolammi
1,4
1,5

Etu-Kyynärä

HYYPIÖN POLKU
2,8 km

Peukaloinen

K ar hunpesänummi

ta

Tittilammi

ar
Kukkoh juntie

Ka

Siltalahti

Tapolanjärvi

i

jo

ing

on

hik

po

d-

2,7

ok

i
g sle

Ruokailupöytä (ei tulentekoa) - Picnic bord Picnic site
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