
Puurijärven ja Isonsuon luontokeidas lepää satakuntalaisen kulttuuri 
maiseman sylissä. Irtaudu hetkeksi arjesta ja anna lintumaailman temmata 
mukaansa: jokaisella käynnillä näet uudenlaisen kiehtovan näytelmän.  

Lintutornit ja reitit

    Kärjenkallion 18 metriä korkea 
lintutorni on yksi Pohjoismaiden 
korkeimmista. Lintutornille johtaa 
800 metrin mittainen merkitty polku 
Kärjenkallion pysäköintialueelta.

    Mutilahden pysäköintialueelta 
alkaa Isosuon 2 km pituinen 
luontopolku, joka kertoo suon
 salatusta elämästä. Luontopolun 
varrella on 4 m korkea lintutorni. 
Samalta pysäköintialueelta
pääsee myös Mutilahden 
lintutornille (korkeus 6 m).

    Kansallispuiston pohjoisosan 
Ahvenuksen pysäköintialueelta pääsee 
polkua myöten (500 m) lintutornille, 
jonka korkeus on 6 m.

    Kansallispuiston ulkopuolella 
sijaitsevasta Raijalanjärven lintutornista 
vastaa Satakunnan avovankila.

    Ala-Kauvatsanjoen taukopaikka 
palvelee myös veneilijöitä.

Pidä huolta ympäristöstäsi
Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden 
keräysastioita, joten jätehuolto on 
omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että 
retkeilijä ottaa vastuu omista jätteistään 
tuomalla ne pois maastosta lajitteluun.
Tulentekopaikoilla voidaan kuitenkin
yleensä polttaa poltettavaksi 
soveltuvat jätteet.

PUURIJÄRVEN-ISONSUON 
KANSALLISPUISTOSSA ON

SALLITTUA
• liikkuminen jalan, hiihtäen, soutaen ja
   meloen mahdollisia rajoitusosia lukuun
   ottamatta (ks. kartta),
• marjojen ja ruokasienten poimiminen
• onkiminen ja pilkkiminen.

RAJOITETTUA
• liikkuminen muutamilla karttoihin 
   ja maaston merkityillä rajoitusalueilla;   
   näin annamme rauhan pesivälle ja 
   alueella levähtävälle linnustolle,
• avotulen teko ja leiriytyminen, jotka 
   on sallittu vain niitä varten osoitetuilla
   paikoilla. Retkikeittimen käyttö 
   on sallittu muuallakin.

KIELLETTYÄ
• avotulen teko metsäpalovaroituksen
   aikana,
• lemmikkieläinten vapaana pitäminen
• moottoriajoneuvoilla ajo muilla kuin
   siihen osoitetuilla teillä,
• roskaaminen ja rakenteiden 
   vahingoittaminen.

Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston 
järjestyssääntö kokonaisuudessaan:

www.luontoon.fi/puurijarvi-isosuo

Kuva:  Ari Ahlfors

Metsähallitus – alueen 
hoitaja

• p. (0) 206 39 4620, 
   rannikko@metsa.fi 

• Tietoa luontokohteista:
   www.luontoon.fi, 
   www.retkikartta.fi

Metsähallitus, 01/2019

Puurijärvi-Isosuo
Kansallispuisto

    Puurijärvi-Isosuon
    kansallispuisto
     • Perustettu 1993
     • Pinta-ala noin 27 km²
     • Metsähallituksen luontopalvelut
        vastaa alueen retkeilyreittien ja
        rakenteiden huollosta.



Forssa,
Helsinki

Vammala,
Tampere

Vesini i t tu

Sotkankulma

Kauvatsa

Kärjenkallio

0 2 km

© Metsähallitus 2015 
© Maanmittauslaitos  1/MML/15

Kokemäki, 
Pori

Pori, 
Rauma

Tampere

Ahvenus

Mutilahti

Äetsä

Huittinen

Puurijärvi

Isosuo

Kiet täreensuo

Aronsuo

Ronkansuo

Korkeasuo

Lauhansuo

Isosuo

Kiettareenluoto

Kyttälä

2

2481

12

Raijalanjärvi

Ala-Kauvatsanjoki

Purolammit

Turvesuul i

Ahvenus

Kyttälä
nhaaraK

iettäre
e nhaara

Kokem
äe

n j o k i

Ronkankulma

Kansallispuisto  

Rajoitusosa

Rajoitusosa

Opastus 

Pysäköinti ja opastus  

Vierasvenelaituri

Tulentekopaikka  

Telttailualue  

Lintulava 

Lintutorni  

Kaunis näköala 

Liikuntaesteisille 

Matkailunähtävyys  

Kuivakäymälä  

Polku 

Luontopolku 

Pyörätuolireitti 

Tie  

Rautatie

Al
a-

K
au

va
ts an

joki

Liikkuminen kielletty  1.2. - 30.11.

Liikkuminen kielletty  1.2. - 30.11.

Liikkuminen kielletty  1.4. - 15.7.

Liikkuminen kielletty  1.4. - 15.7.

Liikkuminen kielletty  1.4. - 15.7.

12933

12803

12
80

5

12804

12806

12809

12813

12817

12817

Loimijoki

yl läpi to:  
Satakunnan avovanki la 

800 m

500 m

 2 km

Puurijärvi-Isosuo
Kansallispuisto


