
Suonenjoen luontopolku on noin viiden 
kilometrin mittainen rantapolku, joka 
mutkittelee joen mukana Kimpanlammen 
rannalta aina Iisvedelle saakka. Polku 
sopii kaikenikäisille ja sen voi kulkea 
kumpaan suuntaan tahansa. Lisäksi siitä 
on olemassa mobiilipastuksella toteutettu 
melottava versio.

Jokipolku
luontopolku jokivarressa

helppo 5+5 km (kuljettava edestakaisin)

Lataa
Voit ladata myös sähköisen oppaan ja 
opaskartan Jokipolulle Android-puhelimel-
lesi. Sähköisen oppaan saat lataamalla 
Google Playstä Pohjois-Savon Mobiilireitit 
-sovelluksen. Opastus löytyy myös Retki-
paikka -sovelluksesta. 
 
Ohjeet lataamiseen löydät myös netistä 
osoitteesta: bit.ly/mobiilireitit  

Aktivoi opastus
Sovelluksesta voit valita joko Jokipolun 
käveltävän tai melottavan version. 

Reitin valittuasi laita opastus päälle klikkaa-
malla karttanäkymän yläreunasta symbolia, 
jossa on neliön sisällä oikealle osoittava 
nuoli. Näin sovellus kertoo gps-tiedon avul-
la, kun saavut reittipisteelle. 

Iisveden satama: Kymintie 8

Kimpankatu 4

Päivölänkatu 5 (melonta)

Opastus
Jokipolun voi kävellä kumpaan suuntaan ta-
hansa. Reitti on merkattu vihreällä ja sinisellä 
maaliviivalla puihin tai merkkipylväisiin, ja 
lisäksi risteyskohdissa on tienviittoja. Kävel-
tävän luonto- ja kulttuuripolun rasteilta löytyy 
taulut, jotka kertovat jokiympäristöstä.

Palvelut
Luontopolun kummassakin päässä on kau-
pungin huoltama laavu. Mikäli voimassa ei 
ole metsäpalovaroitusta, voit tehdä myös 
tulet ja istahtaa nauttimaan jokiluonnosta.  
Muistathan huolehtia nuotion sammuksiin 
ja siivota paikalta roskat. Matkalla palvelee 
myös Myllykosken Kievari ja Iisvedellä Pavil-
jonki, joista voi ostaa virvokkeita.

Miten Jokipolulle pääsee?
Jokipolulle pääset parhaiten Kimpanlammen 
eteläpäästä tai Iisveden satamasta. Polulle 
on myös yhdysreitti Suonenjoen keskustas-
ta. Polusta on myös melottava versio, jonka 
opastus tapahtuu matkapuhelimella. 

Sähköinen opastus Hyvä tietää
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1 Kimpanlammen linnusto
2 Koskikara
3 Saukko
4 Taimen
5 Antti Halosen kalamökki
6 Jokivarren lehdot 
7 Myllykoski
8 Tervanpoltto
9 Petsamo
10 Suonenjoen lyhyt historia
11 Huuhkaja
12 Suonenjoen muinaishistoria
13 Näkki ja Ahti
14 Tukinuitto

Joen rannoilla on nähtävissä Suo-
nenjoen historiaa muinaisista ajoista 
aina tähän päivään asti. Ainutlaatui-
nen joki on myös koti ja levähdys-
paikka useille lintulajeille, kaloille, 
kasveille sekä nisäkkäille. 


