
Råd till områdets besökare
I Puuri järvi-Isosuo nationalpark
är det

TILLÅTET
• att röra sig till fots, på skidor och med
   kanot och roddbåt med undantag för
   eventuella begränsningsområde 
   (se karta),
• att plocka bär och svamp,
• att meta och pimpelfiska.

BEGRÄNSAT
• att röra sig på en del, på kartan eller i
   terrängen, utmärkta områden; område 
   na utgör en fristad både för häckande  
   arter och vilande flyttfåglar,
• att göra upp öppen eld och slå läger  
   ärtillåtet endast på de för ändamålet
   anvisade platserna. Användning av
   stormkök är tillåtet även på andra   
   platser.

FÖRBJUDET
• att göra öppen eld då varning för
   skogsbrand har utfärdats,
• att låta sällskapsdjuren gå lösa,
• att köra motorfordon på andra ställen
   än på särskilt anvisade vägar,
• att skräpa ner eller förstöra
   friluftsanordningar.

Puurijärvi-Isosuo nationalparks 
ordningsstadga
i sin helhet (på finska):
www.luontoon.fi/puurijarvi-isosuo

Den orörda naturen i Puurijärvi och Isosuo omfamnas av Satakuntas 
kulturlandskap. Koppla av en stund från vardagen och låt fågelvärlden 
rycka med dig: vid varje besök ser du en ny fascinerande föreställning. 

Fågeltorn och leder
   Kärjenkallio 18 m höga fågeltorn 
är ett av de högsta i Norden. Dit går 
det en märkt stig från Kärjenkallios 
parkeringsplats vid Kauvatsantie 
vägen (800 m). 

   Vid Mutilahti parkeringsplats 
börjar en 2 km lång naturstig med 
informationstavlor, som berättar om 
myrmarkens dolda liv. Invid naturstigen 
står det ett 4 m högt naturtorn. Från 
parkeringsplatsen kommer man också
till Multilahti fågeltorn (höjd 6 m).

   Från Ahvenus parkeringsplats 
i nationalparkens norra del kan man 
gå längs en led (500 m) till fågel- 
tornet, som är 6 meter högt.

   Raijalajärvi fågeltorn utanför 
nationalparken sköts av Satakunda 
fängelse.

   Ala-Kauvatsaflodens rastplats är i
bruk även för personer som rör sig 
över vatten.

Tänk på miljön
   Det finns inga avfallskärl på 
nationalparkens område, d.v.s. var 
och en ansvaras själv för sitt avfall. 
Besökaren tar sitt skräp till egen 
avfallsstation. I nationalparken är det
dock i allmänhet möjligt att bränna 
brännbart avfall vid eldplatserna.

Kuva:  Ari Ahlfors

Området sköts av 
Forststyrelsen

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

• Information:
   www.utinaturen.fi,  
   www.utflyktskarta.fi

Metsähallitus, 01/2019

Puurijärvi-Isosuo

  Puurijärvi-Isosuon
  Nationalpark
     • Grundad 1993
     • Areal 27 km²
     • Forststyrelsens naturtjänster
        ansvarar för underhållet av
        områdets vandringsleder 
        och friluftsanordningar.
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