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Salamajärven kanSalliS-
puiSto, peuran polun 
eräreitti ja koirajärvet
opetuskäyttö

eteläisen Suomen laajin ja edustavin suo- ja metsäerämaa, met-
säpeura, natura 2000 -kohde, kalastus.

kuvaus
Salamajärven kansallispuisto (n. 60 km2) sijaitsee kivijärven, 
kinnulan ja perhon kuntien alueella. alue on säilynyt pitkään 
erämaisena ja luonnontilaisena ja edustaa Suomenselän ve-
denjakajaseudun melko karua ja suovaltaista luontoa. puis-
tossa esiintyy aapasoita, koskemattomia metsäjärviä ja puroja 
sekä aarniometsiä. viime vuosina soita on ennallistettu. erikoi-
suutena on metsäpeura, joka on saatu istutettua takaisin alu-
een luontoon.

kansallispuiston läpäisee n. 60 km:n pituinen peuran polun run-
koreitti. Se kuuluu euroopan kaukovaellusreittiin numero e6. 
reitti on kuljettavissa sulan maan aikana. kevättulvien aikaan 
osa pitkospuista saattaa olla tulvavesien alla. talvella reittiä voi 
hiihtää, jos itse avaa latunsa. puistossa on laaja retkeilypolku-
verkosto. koirasalmelta lähtee yksi ja perhon Sysilammen käm-
pältä kaksi luontopolkua, joista toinen on tarkoitettu erityises-
ti lapsille.

kansallispuistossa on koirajärviksi kutsuttu kalastusalue, johon 
kuuluu viisi järveä: iso ja pieni koirajärvi, kaunislampi, ahven-
lampi ja Heikinlampi. kalastuskohteessa sijaitsee koirasalmen 
opastuskeskus, jossa on pysyvä näyttely puiston luonnosta, ma-
joitustilat, kesäaikana kahvila ja kioski. 

opasteet ja retkipalvelut
kansallispuistoa ylläpitää metsähallitus, jonka nettisivuilta löy-
tyy lisätietoa ja karttoja avuksi retken suunnitteluun.  lukui-
sat yöpymis- ja taukopaikat mahdollistavat eripituiset retket 
päiväretkistä pidempiin vaelluksiin. kinnulasta on yhteys kan-
sallispuistoon peuran polkua pitkin, lähtöpisteenä mm. val-
keisenjärven leirintäalue kinnula-lestijärvi 775 -tien varrella. 
kansallispuistoon on lyhyempi vaihtoehtoreitti myös lehtosen-
järveltä koirajärven luontotuvalle. Sille pääsee kinnula-perho 
7520 -tieltä.  reitin varrella on mm. nielujärven lintutorni.   

majoitusta on tarjolla koirasalmen luontotuvalla ja eräkämpil-
lä ympäri vuoden (luontotupa os. koirasalmentie 1220, kivijär-
vi), lisätietoja Sirkka experience, puh. 020 778 9940, sekä ah-
venlammen ja kaunislammen kämpissä, lisätietoja villi pohjola, 
puh. 0203 44122. Sirkka experience järjestää leirikouluohjelmia 
ja toiminnallisia luontokoulupäiviä koirasalmen luontotuvalla 
koululaisille, luontoalan, biologian ja kulttuurialan opiskelijoil-
le. retkivälineistöä voi vuokrata. valkeisjärven rannalla sijaitsee 
leirintäalue, jonka yhteydessä on metsäpeuranmaan opastus-
keskus (puh. 044-300 5612, 050-5141001), kesäkahvila ja riis-
taravintola pikku peura osoitteessa kinnulantie 695, 69450 Yli-
lesti. lisätietoa www.peuranpolku.fi. metsähallituksen sivuilta 
löytyy tietoja muista palveluja tarjoavista yrityksistä. 
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http://www.ksymparistokasvatus.fi/uploads/files/kivijarvi_kohteet_1_2.pdf
http://www.luontoon.fi/Retkikohteet/kansallispuistot/salamajarvi
http://www.sirkka.fi/
http://www.peuranpolku.fi/
http://www.luontoon.fi/Retkikohteet/reitit/peuranpolku115km/Sivut/Default.aspx
http://www.peuranpolku.fi/
http://www.valkeisjarvenleirintaalue.fi/
http://www.sirkka.fi

