Päijänne
nationalpark

• Läge: Padasjoki,
Asikkala, Sysmä
• 14 km2
• Inrättad: 1993

Forststyrelsen,
områdets förvaltare

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

Nationalpark

Päijänne
I Päijänne möts båtförare,
paddlare och personer på
dagsutflykt av sandstränder
med laguner och av överras
kande höga klippstränder.
På Pulkkilanharjus naturstig
kan man uppleva Insjö
finlands atmosfär även utan
att bege sig ut på vattnet.
Päijännes drickbara, rena
vatten sköljer åsöarnas
stränder, och fiskgjusens
läten ekar över klipporna.

Friluftsliv och båtliv

Hjärtat av Päijänne nationalpark,
Kelvenne, är en av vårt lands
största och ståtligaste åsöar som
formats under den senaste istiden.
Genom ön Kelvenne, från Kirkko
salmi till Likolahti, går en vand
ringsled (cirka 9 km) som till stor
del är lättframkomlig. Sommar

tid trafikerar ett passagerarfartyg
till Kelvenne och i området finns
också båttaxi: www.utinaturen.fi/
paijanne/service/samarbetspartner. Gästhamnar som be
tjänar båtfarare, bl.a. Padasjoki
båtstrand, i Sysmä finns en hamn
i kyrkbyn och hamnen New Port
(Suopelto) samt Vääksy och Leh
monkärä hamnar i Asikkala.
Utan båt kan man bekanta sig
med nationalparken till exem
pel på Pulkkilanharju naturstig,
som startar från rastområdet
bredvid Karisalmi bro.
I parken ingår en del av ön
Päijätsalo, som ligger i Sysmä
och dit man kan ta sig med båt
(Pyydysniemi) eller via land
( Päijätsalo parkeringsplats). På ön
finns markerade stigar av olika
längd samt en eldplats. På Päijät
salos högsta punkt byggdes 1899
ett utsiktstorn som under kriget
fungerade som luftbevaknings
torn.

Från tornet har du en fin utsikt
över Päijännes största åsrygg
Tehinselkä.
Vattnena nära nationalparken
lämpar sig väl för kanotutflykter.
Undvik dock gärna större åsryg
gar på grund av den tidvis höga
sjögången. Päijänne nationalpark
är en del av båtutfärdsleden och
kanotrundan (www.utinaturen.fi/
paijanne/leder).
På isen på Päijänne underhålls
vintertid skidleder som sträcker
sig ända till parken (padasjoki.fi)
när vädret och isläget så tillåter.

Ett internationellt sett
värdefullt geologiskt arv

Päijänne nationalpark med sina
imponerande åsar och klippöar
är ett av de viktigaste besöks
målen inom Salpausselkä
UNESCO Global Geopark:
www.salpausselkageopark.fi.

Skydda naturen på
utflykten

• Det är tillåtet att röra sig till fots,
att skida, att ro och att paddla
med undantag av eventuella be
gränsningsområdena (se kartan).
På en del av parkens öar är det
förbjudet att stiga i land och
att röra sig där under perioden
15.4–31.7 för att fåglarna ska få
häckningsro.
• Det är tillåtet att cykla på national
parkens stigar och vägar.
• Det är tillåtet att göra upp eld
endast på platser avsedda för
detta. När det råder varning för
skogs- och gräsbrand är det
absolut förbjudet att göra upp eld.
• Det är tillåtet att slå läger tillfälligt
(max 2 nätter) på tältplatser och
skärmskydd.
• Det är tillåtet att tillfälligt slå läger
med båt (max 2 nätter) i utfärds
hamnarna.
• Skräpa inte ner. Ta med dig allt
avfall hem.
• Päijänne vattenområden hör inte
till nationalparken. Fiske i vatten
området enligt lagen om fiske
(kalastusrajoitus.fi, ekpk.fi, kalat.fi).
• 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/paijanne/
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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