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Karhunahtaan 
retKipolKu 

opetuskäyttö
rotkokanjoni, aarnialue, koski, karhunmetsästys.

Kuvaus
Karhunahas on jylhä aarnialue luoteessa töysänperällä petäjä-
veden ja Multian rajamailla. Se on rauhoitettu luonnonkaunis ja 
jylhä aarnialue, joka koostuu rotkokanjonista ja sen pohjalla vir-
taavasta joesta suvantoineen.
 
Karhunahtaassa puro muodostaa altaan jylhään kalliorotkoon 
ja ympäristö on edelleen varsin luonnontilaista. Kohde on saa-
nut nimensä muinaisilta karhunmetsästäjiltä, jotka ajoivat kar-
hut kanjonissa olevaan kallionkoloon saalistaen karhun sieltä. 
Kulttuurihistoriallista arvoa paikalle antavat 1700-luvulta peräi-
sin olevat myllyn jäänteet. Karhunahtaalle on rakennettu laavu, 
nuotiopaikka ja puucee. alueen luontoon voi tutustua opaste-
tulla, n. 700 metrin pituisella polulla, joka kiertää Karhunahtaan 
kanjonin ympäri. reitin varrella on myös koski.

opasteet ja retkipalvelut
noin 700 metrin mittainen Karhunlenkki kiertää rotkokanjoni-
alueen ympäri. etelään päin vie 4,1 km:n polkureitti haarajär-
ventielle. reitistä alkuosa 0,9 km:n matkalta on merkitty maas-
toon. loppuosa kulkee metsäautotietä pitkin. polut kulkevat 
paikoitellen rikkonaisessa kalliomaastossa, mikä tekee kulkemi-
sen niillä vaativaksi, varsinkin märällä kelillä. Muuten maasto on 
tasaista ja helppokulkuista. 

hetteen eräsija -hankkeen turvin alueelle rakennettiin vuon-
na 2004 laavu, tulentekopaikka sekä kuivakäymälä ja merkit-
tiin polkureitit. alueen ylläpidosta vastaa töysänperän kylätoi-
mikunta.

Saavutettavuus
ajetaan Jyväskylä-Keuruu-valtatietä nro 23, petäjäveden koh-
dalta käännytään Multian tielle nro 6271 (Vaasan valtatie), jota 
ajetaan n. 3 km. Käännytään oikealle Kuivasmäentielle ja aje-
taan n. 17 km suoraan, käännytään vasemmalle (viitta ”Kar-
hunahas”), jonka jälkeen ajetaan n. 900 m metsäautotietä 
parkkipaikalle. parkkipaikalta on 600 metrin kävelymatka Kar-
hunahtaan lähtöpaikalle.

lähteet 
http://www.ymparisto.fi/ksu >Minä ja ympäristö >luontoret-
kelle Keski-Suomeen >petäjävesi
http://www.petajavesi.fi >Matkailu >luonto- ja kalastuskoh-
teet >Karhunahas
Kertomus luontoretkestä Karhunahtaalle (http://jalkaisin.
blogspot.com/2011/11/petajavesi-karhunahas.html)
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