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Isojärven kansallIspuIsto

opetuskäyttö
luonnonhistoria, retkeily, luontoaktiviteetit, majava, luontopo-
lut, savottahistoria, metsien käyttö sotakorvauksina, kulttuuri-
maisema.

kuvaus
Metsähallitus ylläpitää 20 neliökilometrin laajuista kansallis-
puistoa kuhmoisten luoteisosassa. kansallispuisto soveltuu 
hyvin päivän tai parin patikkaretkikohteeksi. kansallispuiston 
ydinosa on Isojärven eteläpuolinen yhtenäinen maa-alue. lisäk-
si kansallispuistoon kuuluu yli 20 Isojärven saarta sekä hajanai-
sia maa-alueita järven pohjoisrannalta.

Isojärven kansallispuisto on pieni erämainen alue, jossa vaih-
televat järvi- ja metsämaisemat. korkeat mäet jyrkänteineen ja 
kapeat murroslaaksot tekevät maisemasta ainutlaatuisen ja pai-
koin vaikeakulkuisen. kulkija tapaa lakkapäisiä mäntyjä, pylväs-
kuusia, siirtolohkareita, lampia, puroja sekä merkkejä entisestä 
asumisesta, viljelystä ja metsien käytöstä. kasvillisuus on pai-
koin lehtomaisen rehevää. linnustoon kuuluu vanhojen met-
sien lajeja. puistossa voi kohdata myös majavan, saukon tai il-
veksen.

kansallispuiston metsissä näkyvät sotakorvauksien maksami-
sen jäljet. koskemattomimpana ovat säilyneet metsät lorti-
kan- ja vahterinvuorella sekä kuorejärven ja Hevosjärven poh-
joispuolisilla alueilla. alueella on riehunut mm. nauriskaskesta 
alkunsa saanut iso metsäpalo 1850-luvulla.

alueella on polkuja yli 30 km. tukikohtina toimivat Heretyn ja 
lortikan savottakämpät, joista lortikka sopii leirikoulumajoi-
tukseen. puistossa on kaksi opastettua luontopolkua. Heretyn 
luontopolulla, 3,5 km, voi tutustua metsien käytön historiaan ja 
metsäkasvillisuuteen. lortikan luontopolku, 3 km, kertoo kan-
sallispuiston alueen geologiasta ja pinnanmuodoista. Huhta-
lan torppa on osa seudun asutushistoriaa. torpalla voi tutustua 
1700-luvun lopun ja 1800-luvun taidokasta työtä edustaviin hir-
sirakennuksiin. puutarhassa on säilynyt joitakin vanhoja puutar-
halajeja.

opasteet ja retkipalvelut
kansallispuistossa on n. 30 km merkittyjä ja hyväkuntoisia reit-
tejä. polut on viitoitettu. niiden varrella on keittokatoksia, tu-
lentekopaikkoja, telttailualue sekä laavuja. puistoon kannattaa 
lähteä tutustumaan Heretyn pääopastuspaikalta, jossa on luon-
nosta kertova näyttely ja kesällä opas. lapsi- ja koululaisryhmiä 
varten on koottu nettisivuille oma palvelupaketti. lisätietoa ret-
kipalveluista löytyy Metsähallituksen sivuilta. Meola oy järjes-
tää valmiita leirikoulupaketteja kansallispuiston alueelle.

saavutettavuus ja varusteet
kansallispuisto sijaitsee kuhmoinen-länkipohja-tien varrella 
(tie nro 3284). puistoon on opasteet tampere-jyväskylä- ja lah-
ti-jyväskylä-teiltä (tiet nro 9 ja 24). 

lähteet
Museovirasto, Huhtalan torppa
http://www.luontoon.fi/isojarvi
http://www.luontoon.fi/oppimaan >Isojärvi koululaisille
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http://www.retkikartta.fi/retkikartta.php?id=900034
http://www.luontoon.fi/ryhmienpalvelut/koululaisetjalapset/isojarvikoululaisille/Sivut/Default.aspx
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/isojarvi/palvelut/Sivut/Default.aspx
http://www.meola.fi/leirikoulut.htm
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=rapea&taulu=T_KOHDE&tunnus=200024
http://www.luontoon.fi/isojarvi
http://www.luontoon.fi/ryhmienpalvelut/koululaisetjalapset/isojarvikoululaisille/Sivut/Default.aspx

