Liesjärvi
nationalpark
• Läge: Tammela
• 21 km2
• 		 Inrättad: 1956

Forststyrelsen,
områdets förvaltare

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

Nationalpark

Liesjärvi
Vandra från Ahonnokka till
den ståtliga åsen Kyynäränharju längs stigar där skogsvaktarna trampat och njut av
det tavastländska landskapet
när det är som bäst. Upplev
under en sommardag på
kulturgården Korteniemi livet
under forna tider. Delta i gårdens sysslor, beundra lammen
eller lägg dig på höåkern med
ett strå i munnen och titta på
molnen som glider förbi.

Värdefull natur och
mångsidig service

Liesjärvi nationalpark är de stor
slagna granskogarnas, de ljusa
lingonmoarnas, åsarnas och de
vackra sjölandskapens rike. Även
om Liesjärvi, som har gett national
parken dess namn, inte hör till
själva nationalparken, berikas
naturvärdena av dess frodiga
strandskogar och vackra öar. De
mest kända sevärdheterna är åsen
Kyynäränharju, Ahonnokka urskog
och Korteniemi kulturgård.
I Liesjärvi kan vandraren njuta
av parkens mångsidiga service.
Parkens eldplatser, Peukaloinens
skärmskydd, Kaksvetinens kåta
och Savilahti tältningsområde
kan användas fritt av alla. Det går
att boka Tittilampi tillgängliga
kokskjul samt två stämningsfulla
hyresstugor, Peukaloinen och
Hyypiö.
I nationalparken finns ett cirka
30 kilometer långt nätverk av
stigar som hör till Hämeen Ilves
reitti, det vill säga Tavastlands
lodjursleder. Från Korteniemi

kulturgård går rundslingorna
Pohjantikka (5 km) och Puna
tulkku (3,1 km) samt Ahonnokka
naturstig (1,3 km). Vid Peukalo
lamminkangas kan man ta
Peukaloinens tillgängliga stig
(4 km). Utöver dessa finns det
rundslingor även i andra delar av
parken. Längs stigarna ser vand
raren nationalparkens mångsidiga
natur. Liesjärvis strand med
sandbotten lockar till bad och
på hösten hittar man bär och
svamp i skogen.
Nationalparkens samarbets
företag erbjuder guidnings- och
måltidstjänster samt uthyrning
av utrustning och mångsidig
inkvartering:
utinaturen.fi/liesjarvi/service/
samarbetspartner

Korteniemi kulturgård

Korteniemi kulturgård ligger i
nationalparkens södra del. Den
gamla skogsvaktargårdens gårds
helhet utstrålar förgången tid.
Byggnaderna har funnits på
samma plats i över hundra år.

På gården går en tupp med höns
och på ängen betar kor och får.
På sommaren kan man delta i
evenemang, i guidning eller i
arbeten på gården så som det
utfördes på 1910-talet. I den
gamla rökbastuns milda bastu
bad ryms även en större grupp.
Det är fritt inträde till gården,
men bokning av guidning och
rökbastu är avgiftsbelagd och
ska bokas på förhand.
Forststyrelsens kundservice:
sisasuomi@metsa.fi,
tfn 0206 39 5270.

Ansvarsfullt friluftsliv

Om besökarna följer parkens
ordningsregler och en frilufts
etikett som respekterar naturen
och andra vandrare tryggar vi
bevarandet av parkens natur
värden. Friluftslivsetiketten
sammanfattar grunderna för att
röra sig i naturen och grunderna
för ansvarsfullt friluftsliv till en
smidig helhet.

Skydda naturen på
utflykten

• Det är tillåtet att röra sig till fots,
att skida, att ro och att paddla
med undantag av vissa begräns
ningsområden (se kartan).
• Cykling och ridning är tillåten
endast på de rutter som anvisats
för dem.
• Det är tillåtet att slå tillfälligt
läger på tältningsområdet, vid
skärmskyddet och på kåtan.
• Det är tillåtet att göra upp eld
endast på platser avsedda för
detta. När det råder varning för
skogs- och gräsbrand är det till
åtet att göra upp eld endast i
eldstäder utrustade med skorsten:
Tittilampi bokningsbara kokskjul
och Kaksvetinens kåta.
• Du får plocka bär och matsvamp,
men inte stenar och växter. Låt
de vilda djuren vara i fred.
• Vattendragen utgör inte en del av
nationalparken. Allemansrätten
ger dig rätt att meta och pilka,
förutom på begränsningsområ
dena. Fiske enligt lagen om fiske.
(www.kalat.fi,
www.kalastusrajoitus.fi)
• Skräpa inte ner. Ta med dig allt
avfall hem.
• Observera att det inte
finns toalettpapper
i toaletterna.
• Håll alltid sällskapsdjur kopplade.

Instruktioner och regler
utinaturen.fi/liesjarvi/
instruktionerochregler

Etikett i friluftslivet

utinaturen.fi/etikettifriluftslivet

Nödnumret 112

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