Pyhä–Häkin
kansallispuisto
• Sijainti: Saarijärvi
• Pinta-ala: 13 km2
• Perustettu: 1956

Metsähallitus,
alueen hoitaja

• Asiakaspalvelu ma–pe klo 9–15:
puh. 0206 39 5270,
sisasuomi@metsa.fi
• Poika-ahon vuokratuvan varaukset:
verkkokauppa.eraluvat.fi, 
puh. 020 69 2424
• luontoon.fi/pyha-hakki
• facebook.com/
pyhahakinkansallispuisto

Kansallispuisto

Pyhä–Häkki
Etelä-Suomen hienoimmassa
vanhassa metsässä humisevat
400 vuotta vanhat ikihongat.
Kilpikaarnaisten mäntyjen
palokorot muistuttavat menneiden vuosisatojen metsäpaloista, ja Mastomäen ikimetsät pysäyttävät kiireisenkin kulkijan hämmästelemään ihmisen pienuutta.

Ikimetsän uljaat männyt

Pyhä–Häkin kansallispuistossa
saa nauttia aarniometsän tunnel
masta. Monet harvinaiset lintu-,
hyönteis- ja kasvilajit asuvat
metsän suojissa. Monisatavuotiset

kilpikaarnaiset ikihongat ovat
ehtineet kokea elämänsä aikana
monta metsäpaloa, joiden jättämiä
jälkiä voi tutkia puiston reiteillä.

Retkellä viihtyy koko perhe

Pyhä–Häkin reitit ovat helppokulkuisia ja vaihtelevia. Ikimetsän
sylistä sukelletaan suon tuoksuihin
ja avaruuteen. Retkieväät maistuvat Kotajärven keittokatoksella.
Poika-ahon kruununmetsätorpalla aistii menneen maailman.
Nykyisin vuokratupana toimivaa
torppaa asuttavat kesällä lammas
paimenet, keväällä ja syksyllä
tupaa voi varata yhdeksikin yöksi.
Tulijärven 17 kilometriä pitkä
kierros laavuineen mahdollistaa
myös kahden päivän vaellukset.

Tarvitsetko opasta tai
majapaikkaa?

Kansallispuiston yhteistyöyritykset tarjoavat opastus- ja ruokapalveluja sekä välinevuokrausta
ja monipuolista majoitusta:
www.luontoon.fi/pyha-hakki/
palvelut/yhteistyotahot

Retkeilyä luontoa suojellen

• Voit kävellä ja hiihtää puistossa
jokamiehenoikeuksien mukaisesti. Ratsastus on kuitenkin
sallittua vain kansallispuiston
teillä ja leiriytymiseen suositellaan Tulijärven laavua.
• Maastopyöräily on sallittua jokamiehenoikeudella. Pysythän
selvästi erottuvilla poluilla ja otat
huomioon muut poluilla liikkuvat.
• Retkeile roskattomasti. Vie roskasi
pois maastosta.
• Tulenteko on sallittu vain siihen
osoitetuilla paikoilla. Metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on
sallittu ainoastaan Kotajärven
keittokatoksen hormillisessa
tulisijassa.
• Voit poimia marjoja ja hyötysieniä,
mutta et kiviä tai kasveja. Annathan
luonnoneläinten olla rauhassa.
• Kalastus on kielletty Pyhä-Häkin
kansallispuistossa.
• Huomioi, että käymälöissä ei ole
wc-paperia.
• Lemmikkieläimet
on pidettävä
kytkettyinä.

Ohjeet ja säännöt

luontoon.fi/pyha-hakki/
ohjeetjasaannot

Retkietiketti

luontoon.fi/retkietiketti

Hätänumero 112

Tiedä mistä soitat – kännykkä ei
kuulu kaikkialla puistossa!
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