Seitsemisen
kansallispuisto

• Sijainti: Ylöjärvi,
Ikaalinen
• Pinta-ala: 45,5 km2
• Perustettu: 1982

Metsähallitus,
alueen hoitaja

• asiakaspalvelu ma–pe klo 9–15:
puh. 0206 39 5270,
sisasuomi@metsa.fi
• vuokratupien varaukset: verkkokauppa.eraluvat.fi
• luontoon.fi/seitseminen
• luontoon.fi/kovero
• facebook.com/
seitsemisenkansallispuisto

Kansallispuisto

Seitseminen
Seitsemisessä saloseutujen
menneisyys herää eloon.
Koveron perinnetilalla teet
aikamatkan entisajan torpparielämään ja yösijan voit
vuokrata vaikka Pitkäjärven
historialliselta savottakämpältä. Metsäisillä harjuilla ja
monipuolisilla soilla kulkee
reittiverkosto, jonka varrella
on useita tulentekopaikkoja.
Tule nauttimaan luonnon ja
metsäkulttuurin aarreaittaan!

Vanhoja metsiä, soita ja
historian havinaa

Seitsemisen kansallispuisto
Ikaalisten ja Ylöjärven rajamailla
on eteläisen Suomenselän jylhää
vedenjakajaseutua. Se on oiva
päiväretki- ja vaelluskohde, joka
soveltuu myös nähtävyys- ja opetuskohteeksi. Jääkauden näky
vimpiä merkkejä Seitsemisessä
ovat harjut. Puiston länsiosaa
rajaava Seitsemisharju nousee
ympäristöään noin 20 metriä

korkeammalle. Kansallispuiston
pinta-alasta yli puolet on suota.
Männikköisten rämeiden ja
tiheiden korpikuusikoiden lisäksi
Seitsemisestä löytyy laajahkoja
puuttomia nevoja. Kansallispuis
ton sydän on jo vuonna 1910
suojeltu Multiharjun aarnimetsä.
Siellä vanhimmat kilpikaarnaiset
männyt lähentelevät 400 vuoden
ikää. Seitsemisen metsissä voit
nähdä näädän, pohjantikan,
liito-oravan sekä puistoalueelle
palautusistutetun metsäpeuran.
Koveron kruununmetsätorppa
esittelee viime vuosisadan alun
elämänmenoa Seitsemisen salo
seudulla. Tila on kunnostettu ja
kalustettu 1930-luvun asuun.
Pihapiirissä kukoistavat monet
vanhat mauste-, lääke- ja koriste
kasvit. Maatiaislampaat laiduntavat torpan lähiniityillä. Torppa
on avoinna kesäisin. Vieraat ovat
tervetulleita tutustumaan entis
ajan elämään (luontoon.fi/kovero).

Reitistö ja palvelut

Seitsemisen kansallispuistossa
kiertää kattava reittiverkosto,
josta voi valita itselle parhaiten
sopivan rengasreitin. Reittien

varrella on useita tulenteko- ja
telttailupaikkoja. Lyhimmät
rengasreitit ovat parin kilometrin
mittaisia luontopolkuja ja pidem
pien reittien patikoimiseen voi
käyttää vaikka viikonlopun.
• 		Saari-Soljasen suoluontopolku
(2 km), Aarnipolku (1,8 km) ja
Runokangas (2,0 km) ovat koko
perheelle sopivia helppokulkuisia luontopolkuja.
• Harjupolku (5,2 km) kulkee
Seitsemisharjun juurella korpikuusikoiden, mäntymetsien ja
suosaarekkeiden halki.
• Koveron ja Multiharjun maise
missa kiertävän Torpparintaipaleen (6,3 km) varrella on
niittyjä, mäntykangasta, soita
pitkospuineen ja aarnimetsän
hämärää.
• Uittajanpolku (18 km) yhdistää
puiston eteläisen osan parhaat
nähtävyydet: Koveron perinnetilan, Multiharjun aarnimetsän
ja Soljasten suoalueen.
Seitsemisessä pyöräily on sallittu
pyöräilyyn tarkoitetulla reitillä
sekä maanteillä.
Talviaikaan kansallispuiston
polkuja ei hoideta patikointia
varten, mutta Aarnipolku ja Runo
kangas ovat usein käveltävissä
vuoden ympäri. Alueen metsäiset
harjumaastot soveltuvat omatoimiseen lumikenkäilyyn ja umpihankihiihtoon.
Seitsemisen luontokeskus palvelee kansallispuiston pohjois
osassa. Luontokeskuksen näyttelyt johdattavat retkelle metsän
siimekseen. Kansallispuiston
yhteistyöyritykset tarjoavat
opastus- ja ruokapalveluja sekä
välinevuokrausta ja monipuolista
majoitusta: www.luontoon.fi/seitseminen/palvelut/yhteistyotahot.

Seitsemisen luontokeskus
Seitsemisentie 110
34530 Länsi-Aure (Ylöjärvi)

Retkeilyä luontoa suojellen

• Liikkuminen on sallittua jalkaisin,
hiihtäen, soutaen ja meloen
rajoitusosia lukuun ottamatta.
• Pyöräily on sallittua teillä ja
pyöräilyyn tarkoitetulla reitillä,
ks. kartta.
• Ratsastus on sallittua vain ratsas
tukseen tarkoitetulla reitillä, ks.
kartta.
• Moottoriajoneuvoilla ajaminen
virallisten teiden ulkopuolella
on kiellettyä.
• Tilapäinen leiriytyminen on
sallittua telttailualueilla sekä
laavussa.
• Retkeile roskattomasti. Vie
roskasi pois maastosta.
• Tulenteko on sallittua vain siihen
osoitetuilla paikoilla. Metsä- ja
ruohikkopalovaroituksen aikana
tulenteko on sallittua vain
keittokatoksissa.
• Voit poimia marjoja ja hyöty
sieniä, mutta et kiviä tai kasveja.
Annathan luonnoneläinten olla
rauhassa.
• Jokamiehenoikeudella voit onkia
ja pilkkiä yhdellä vavalla.
• Huomioi, että käymälöissä ei ole
wc-paperia.
• Lemmikkieläimet
on pidettävä aina
kytkettyinä.

Ohjeet ja säännöt

luontoon.fi/seitseminen/
ohjeetjasaannot

Retkietiketti

luontoon.fi/retkietiketti

Hätänumero 112

Tiedä mistä soitat – kännykkä ei
kuulu kaikkialla puistossa!
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Kansallispuisto - Nationalpark - National Park

Seitseminen
P a rk a n

Kansallispuisto - Nationalpark National Park
Liikkuminen sallittu vain poluilla
Tillåtet att röra sig endast längs lederna
Moving off the trails forbidden
Liikkuminen kielletty - Tillträde
förbjudet - Moving forbidden 1.4.–15.7.
Luontokeskus - Naturum Nature centre
Opastustaulu - Informationstavla Information board
Pysäköinti - Parkering
Parking
Matkailuajoneuvopysäköinti - Parkering
för husvagn - RV parking
Linja-autopysäköinti - Parkering för
bussar - Parking for buses
Tulentekopaikka - Eldplats Campfire site
Keittokatos - Kokskjul Cooking shelter
Telttailupaikka - Tältningsområde Tent site
Laavu - Skärmskydd Lean-to shelter
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Varauskeittokatos - Reserverbart
kokskjul - Reservable cooking shelter
Vuokratupa - Hyresstuga Rental Hut
Majoitus - Inkvartering Accommodation
Lähde/kaivo - Källa/brunn Spring/Well
Luontolava - Utsiktsplattform Observation platform
Nähtävyys - Sevärdhet Point of interest
Ravintola - Restaurang Restaurant
Leikkipaikka - Lekplats Play area
Luontopolku - Naturstig Thematic trail
Kuivakäymälä - Torrtoalett Dry toilet
Kuivakäymälä, esteetön - Tillgänglig
torrtoalett - Accessible dry toilet
Esteetön - Tillgänglig Accessible
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Aarnipolku, luontopolku 1,8 km
Runokangas, luontopolku 2 km
Saari-Soljanen, luontopolku 2 km
Esteetön reitti - Tillgänglig led Accessible trail
Ratsastusreitti - Terrängridled Riding trail
Yhdysreitti - Förbindelseled Connecting route
Tie - Väg - Road
Puomi - Vägbom - Road barrier
Kiertosuunta - Vandringsriktning Hiking direction
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