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Leivonmäen kansaLLis-
puisto

opetuskäyttö
metsähallituksen ylläpitämä kansallispuisto, natura 2000 -kohteita, geolo-
giapolku, monipuoliset elinympäristöt, suot, järvet.

kuvaus
kansallispuiston pinta-ala on 30 km2, ja se on perustettu 2003 Haapasuon-
syysniemen luonnonsuojelualueelle. viitoitetut polut ja pitkokset  kulke-
vat erämaisilla suo-, ranta- ja harjualueilla. kansallispuisto koostuu kahdes-
ta Rutajärven erottamasta osasta.

Haapasuo kuuluu sisä-suomen keidassoihin, ja se on yksi alueen merkit-
tävimpiä yhtenäisiä suoalueita. suoluontoon pääsee tutustumaan kirves-
lammen luontopolulta. Rutajärven pohjois- ja länsirannalle levittäytyvälle 
syysniemen harju- ja järvialueelle on rakennettu retkireitti nuotiopaikkoi-
neen. 

Leivonmäellä on ollut asutusta jo esihistoriallisena aikana: Rutajärven ran-
nan lähellä on kaksi kivikautista asuinpaikkaa, ja kansallispuiston lähellä 
Harjulahdessa on ollut asutusta pronssikaudella, mahdollisesti aiemmin-
kin. kuvailutietoa kohteista löytyy museoviraston muinaismuistorekiste-
ristä.

kansallispuistoon sisältyy natura 2000 -kohteita. suoluonnosta on teh-
ty virtuaalisuo-opetusmateriaali. Runsaasti tietoa lajistosta ja elinympäris-
töistä löytyy kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta. metsähallitus 
on koonnut sivuilleen opastusmateriaalin koululaisryhmiä varten. Luupään 
lenkki on ns. gelogiapolku, jonka opetusmateriaalit, paikkatietotehtävät 
sekä esittelyvideo opettajille ja oppilaille 3. luokasta ylöspäin sekä paikka-
tietotehtävät lukiolaisille löytyvät täältä. talvitehtävät on koottu Lumen ja 
jään valtakunta -opetusmateriaaliin. kansallispuisto on mainio kohde vaik-
ka muutaman päivän luontoleirikoulun järjestämiseen. 

opasteet ja retkipalvelut
metsähallitus tarjoaa koululaisryhmille opastusta puistossa kesäkaudella. 
selänpohjan opastuspisteessä on näyttely, jossa esitellään puiston luontoa 
ja palveluita. tarjolla on yrittäjien opastettuja ohjelmia ja majoitusta ryh-
mille (tiedot nettisivuilla). 

merkittyjä reittejä alueella on noin 28 kilometriä. Reittien lähtöpisteitä ovat 
selänpohjan pysäköintialue puiston pohjoisosassa ja kirveslammen py-
säköintialue puiston eteläosassa. Reiteille pääsee myös Rutalahdesta kos-
kikaran koululta sekä Harjunlahden uimarannalta. Retkeilijöitä varten on 
telttailualue ja puolikota Lintuniemessä ja tulentekopaikka Joutsniemessä 
Rutajärven rannalla.  soimalammen laavu on tarkoitettu yöpyjille. Rutalah-
den etelärannan Harjunlahden luonnonhiekkaranta ja Harjujärven puoli-
kota soveltuvat myös liikuntaesteisille

saavutettavuus ja varusteet
Leivonmäen kansallispuisto sijaitsee 4-tien länsipuolella, Joutsan kunnas-
sa. ajo-opasteet alkavat valtatie 4:ltä (Lahti-Jyväskylä) Leivonmäen taaja-
masta, josta käännytään vasemmalle kivisuontielle. kivisuontietä ajetaan 
9 km, kunnes tullaan t-risteykseen. käännytään oikealle selänpohjaan, aje-
taan 3,5 km. selänpohjan rakennusten jälkeen käännytään viitoituksen 
mukaan oikealle syysniementielle, jonka jälkeen heti oikealle kansallispuis-
ton pysäköintialueelle. Lisätietoa löytyy metsähallituksen sivuilta. 

Lähteet
Leivonmäen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma
Luontoretkelle keski-suomeen, Leivonmäki
http://www.luontoon.fi/leivonmaki
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=266916&lan=fi&clan=fi
http://agl.cc.jyu.fi/visu/index.php?id=604
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/330
http://www.luontoon.fi/ryhmienpalvelut/koululaisetjalapset/leivonmakikoululaisille/Sivut/Default.aspx
http://www.uef.fi/need/luupaa
http://www.ksymparistokasvatus.fi/uploads/files/lumenjajaanvaltakunnassa.pdf
http://www.ksymparistokasvatus.fi/uploads/files/lumenjajaanvaltakunnassa.pdf
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/leivonmaki/palvelut/yhteistyotahojentarjoamiapalvelujaleivonmaenkansallispuistossa/Sivut/Default.aspx
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/leivonmaki/kartatjakulkuyhteydet/Sivut/Default.aspx
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/330
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140325&lan=fi
http://www.luontoon.fi/leivonmaki

