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Karhusaari
Lappeenrannan linnoitus ja satama / 
Lappeenranta Fortress and marina
Pappilanniemi

Rakuunamäki

Saimaa Geopark info

Satama tai venelaituri / Harbour or quay

Merkkien selitys / Legend

Ylin ranta, Baltian jääjärvi B I-taso n. 105 m mpy / Highest shoreline, the Baltic Ice Lake B I-level approx. 105 m asl
1 Baltian jääjärvi B II-taso n. 100 m mpy / The Baltic Ice Lake B II-level approx. 100 m asl
2 Baltian jääjärvi B III-taso n. 95 m mpy /  The Baltic Ice Lake B III-level approx. 95 m asl
3 Suursaimaa n. 81 m mpy / The Greater Saimaa approx. 81 m mpy

Nuotiopaikka / Campfire

Luontopolku / Nature path

Kulttuurinähtävyys / Cultural attraction

Ravintola / Restaurant

Olet tässä/ 
You are here
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Muinaisia vedenpinnantasoja / Ancient water levels

Saimaan vaiheita
Baltian jääjärvivaihe päättyi noin 11 600 vuotta sitten, kun Itämeren altaalle avautui uusi lasku-
uoma Keski-Ruotsissa. Vedenpinta laski Salpausselkien välisellä alueella ja Itämeren historiassa alkoi 
Yoldiamerivaihe, joka ei kuitenkaan aluksi yltänyt eteläiselle Saimaalle – patoutuneet jääjärvet pitivät 
vedenpinnantason korkeammalla. Kesti parisataa vuotta ennen kuin jääjärvet purkautuivat Yoldiameren 
tasoon. Yoldiamerestä noin 11 000 vuotta sitten kuroutunut eteläinen Saimaa oli taipaleensa alussa vain 
pieni läntti Kaidonselällä Salpausselkien välillä. Lappeenrannan rantaviiva oli siis kaukana, kymmenien 
kilometrien päässä. Vedenpinta oli noin 20 m nykyistä alempana. Tästä ovat todisteena kannot ja 
turvekerrostumat Saimaan pohjalla. Vähitellen vedenpinta alkoi kuitenkin nousta, koska muinaisen 
Vuoksen vesistön järvien lasku-uomat sijaitsivat pohjoisessa eli altaiden nopeimmin kohoavassa 
osassa. Muodostui Suursaimaa, joka oli Lappeenrannassa laajimmillaan ennen Kärenlammen uoman 
puhkeamista noin 6 300 vuotta sitten. Tähän muinaiseen, Saimaan vaiheiden kannalta tärkeään uomaan 
voi tutustua Myllylammella (geokohde 5).

Saimaa’s development phases
The Baltic ice lake phase ended around 11,600 years ago when a new outlet channel leading to the Baltic 
Sea basin opened up in central Sweden. The water levels fell in the area between the Salpausselkäs, and 
the Yoldia Sea phase of the Baltic Sea’s history began, but at first the Yoldia Sea did not reach southern 
Saimaa – the dammed ice lakes kept the water levels higher. It took a couple of centuries before the 
ice lakes broke through to the Yoldia Sea level. To start with, southern Saimaa, which became isolated 
from the Yoldia Sea around 11,000 years ago, was just a small wet patch at Kaidonselkä between the 
Salpausselkäs. The Lappeenranta shoreline was dozens of kilometres away. The water level was about 
20 m lower than today. This is evidenced by tree stumps and peat deposits at the bottom of Saimaa. 
Gradually, water levels began to rise however, since the outlet channels of the lakes in the ancient 
Vuoksi waterway were located to the north, in the part of the basins undergoing the fastest uplift. 
Greater Saimaa was formed, and reached its widest extent in Lappeenranta before the Kärenlampi 
channel broke through around 6,300 years ago. More information about this ancient channel, which 
played an important role in the phases of Saimaa’s history, is available at Myllylampi (geosite 5).

Kallioista Karhusaarta peittää vain ohut kunttakerros poikkeuksena muutamat 
kallioselänteiden väliset painanteet, joissa on säilynyt hienoainespitoisia 
irtomaita ohuena kerroksena. Ympäristöä ravinteikkaampi maaperä ja edulliset 
kosteusolosuhteet ylläpitävät painanteissa kalliomaiden männiköistä erottuvia 
rehevän kasvillisuuden alueita.

Karhusaaren kalliot koostuvat kiillegneissistä, jossa on graniittisia osia. Jäätikön 
hiomista ja aaltojen huuhtomista avokallioista löytyy myös erikoisia piirteitä. 
Saaren pohjoiskärjen kallioissa on kiillegneissisulkeumia, jotka ovat paikoitellen 
rapautuneet muuta kalliopintaa syvemmälle muodostaen erikoisia kuvioita kallion 
pintaan.

Rocky Karhusaari is covered by just a thin layer of forest-floor shrubland, with 
the exception of a few depressions between rocky ridges in which a thin layer 
of loose, fine material has collected. The soil, which is rich in nutrients, and the 
advantageous humidity create lush areas of vegetation in the depressions that 
differ from the surrounding rocky pineland.

The cliffs at Karhusaari consist of mica gneiss containing patches of granite. 
There are also special features in the open rock caused by abrasion by the ice 
sheet and erosion by the waves. The bedrock on the north tip of the island contain 
mica gneiss inclusions, which in some places have worn deeper than the rest of 
the rock, forming special patterns on the cliff surface.

Karhusaaren kallioiden kivilaji on raitainen kiillegneissi, joka 
oli alkujaan miljardeja vuosia sitten muinaismeren pohjalle 
kerrostunutta hiekkaa ja savea. Nämä muinaismeren sedimentit 
muuttuivat kiillegneissiksi vuorijonopoimutuksessa syvällä 
maankuoressa.

Kiillegneississä tapahtui osittaista sulamista ja uudelleen 
kiteytymistä poimutusprosessin aikana ja sen jälkeen. Osittaisen 
sulamisen kautta syntyneet rakenteet näkyvät kivessä vaaleina 
graniittisina juonina ja laajempina alueina sekä tummina 
erimuotoisina sulkeumina. Sulkeumien rapautuneet osat ovat 
sisältäneet kiillegneissiä heikompia kalkki-, hiili- ja rikkipitoisia 
kerroksia ja osia.

The type of rock in the Karhusaari shore cliffs is striped mica gneiss, 
which formed billions of years ago from sand and clay on the 
ancient seabed. These ancient sediments were transformed into 
mica gneiss through mountain folding, deep in the Earth’s crust.

Partial melting and re-crystallisation occurred during and after the 
mountain-folding process took place in the mica gneiss. Structures 
formed through partial melting can be seen in the rock as light 
granitic stripes and dikes, and dark inclusions of various shapes. 
The worn parts of the inclusions contained layers and patches 
of calcium, carbon and sulphur, which are weaker than the mica 
gneiss.

Karttaan on merkitty sinisellä yhtenäisellä viivalla Baltian jääjärven rantavyöhyke, joka 
paljastui sulavan mannerjäätikön alta noin 12 000 vuotta sitten. Siihen aikaan Karhusaari 
oli vielä jääjärven pinnan alla, sen lakialue kohosi luodoksi muutamaa sataa vuotta 
myöhemmin (n. 11 700 – 11 600 v sitten).

Kartan valkoiset katkoviivat tarkoittavat Baltian jääjärven eri vaiheissa ja Suursaimaan 
aikana syntyneitä rantamuodostumia. Karhusaaren kalliorannoille ei ole jäänyt merkkejä 
eri järvivaiheista toisin kuin esimerkiksi Ensimmäiseen Salpausselkään kuuluvalla 
Rakuunamäellä (geokohde 9).

Paikallisten jääjärvivaiheiden jälkeen Lappeenrannan nykyinen ranta-alue ja siis myös 
Karhusaaren ympäristö oli vuosituhansien ajan laajalti kuivaa maata. Suursaimaan tulva 
saavutti nykyisen rannan tason (76 m mpy) Ristiinan Matkuslammen uoman avautumisen 
aikoihin noin 6 900 vuotta sitten.  Noin 6 300 vuotta sitten ranta oli kohonnut tasolle 
80,5 m mpy, ja sen jälkeen muutokset olivat vähäisiä aina Vuoksen puhkeamiseen asti 
(n. 5 700 v sitten). Vuoksen syntyessä vedenpinta laski nopeasti lähelle nykyistä tasoa. 

Saaren kallioselänteiden väliin jäävät luode-kaakko -suuntaiset painanteet ovat 
Suursaimaan ylimmän rannan tuntumassa tai hiukan sen yläpuolella. Niihin kerrostuneet 
hienoainespitoiset irtomaat ovat siis olleet aaltojen ulottumattomissa ja siten taanneet 
ravinteikkaan kasvuympäristön vaateliaalle lehtokasvillisuudelle.

The Baltic ice lake’s shore zone, which emerged from underneath the melting continental 
ice sheet around 12,000 years ago, is marked on the map with a continuous blue line. 
At that time, Karhusaari was still underneath the surface of the ice lake, and its summit 
rose up to form a rocky islet a few hundred years later (approx. 11,700 – 11,600 years 
ago).

The white dashed lines on the map indicate the different stages of the Baltic ice lake and 
shore formations that formed during the Greater Saimaa phase. There are no signs of 
different lake stages on the rocky shores of Karhusaari, in contrast to e.g. Rakuunamäki 
(geosite 9), which is part of the First Salpausselkä.

After the local ice lake phases, Lappeenranta’s current shoreline, and therefore all of 
Karhusaari and its surroundings, were largely dry land for millennia. The Greater Saimaa 
flood reached the current shore level (76 msl) when the Matkuslampi channel in Ristiina 
opened up around 6.900 years ago.  About 6,300 years ago, the beach had risen to a 
level of 80.5 msl, after which time changes were minimal up until the breakthrough of 
Vuoksi (approx. 5,700 years ago). As Vuoksi formed, the water level fell drastically to 
near its current level. 

The northwest-southeast depressions that remain between the island’s rocky ridges 
are near to or slightly above Greater Saimaa’s highest shoreline. The loose, deposited 
fine material has therefore been out of the reach of waves and as such has guaranteed 
a nutrient-rich growth environment for demanding grove vegetation.

Kuva / photo: T. Tervo
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Karhusaari on yksi Etelä-
Karjalan virkistysaluesäätiön 
kohteista. Virkistysaluesäätiön 
virkistysalueet ja retkisatamat 
Saimaan alueella näkyvät 
kartalla. Säätiöllä on 
retkikohteita myös muualla 
Etelä-Karjalan maakunnassa. 
Lisätietoja säätiön toiminnasta 
www.ekvas.fi

Karhusaari is one of the sites 
managed by the South Karelian 
Foundation for Recreation 
Areas. Recreation areas and 
boat harbours around southern 
lake Saimaa can be seen on the 
map. More information on the 
Foundation’s operations can be 
found at www.ekvas.fi

Karhusaaren tavoin myös läheinen Pappilanniemi 
on kalliorantainen ja kasvillisuudeltaan rehevä. 
Lehtomainen kasvillisuus on syntynyt kohteisiin 
kerrostuneen hienojakoisen aineksen muodostamaan 
maaperään, joka ei ole huuhtoutunut eri järvivaiheiden 
aikana. Sekä Karhusaaren että Pappilanniemen 
rantoja reunustavat laajat kiillegneissistä koostuvat 
silokalliot, joiden pinnoilla voidaan nähdä niin jäätikön 
kulutusmerkkejä kuin kallioiden muodostumisvaiheessa 
syntyneitä sulkeumiakin. Pappilanniemen ympäri kiertää 
luontopolku.

Like Karhusaari, also Pappilanniemi has rocky shores 
and lush vegetation. In both sites grove-like vegetation 
grows on a soil of fine-grained material that was not 
washed away during Saimaa’s various lake stages. Both 
Karhusaari and Pappilanniemi are lined by expansive 
rôche moutonnées consisting of mica gneiss with signs 
of glacial erosion and inclusions on their surface. Their 
inclusions were created as the rocks formed billions of 
years ago. A nature path winds around the Pappilanniemi 
peninsula.

Pappilanniemen rantakalliot / Shoreline cliffs at Pappilanniemi

Kuva / photo: K-M Remes



^

^

^

^

^

^

^

^

^

Mikkeli

Puumala

Juva

Sulkava

Savitaipale

Taipalsaari

Lappeenranta

Imatra

Ruokolahti

Pohjakartat: © Maanmittauslaitos (Basemaps: © National Land Survey of Finland)

^

^

^

^

^

^

^

^

^

Mikkeli

Puumala

Juva

Sulkava

Savitaipale

Taipalsaari

Lappeenranta

Imatra

Ruokolahti

Pohjakartat: © Maanmittauslaitos (Basemaps: © National Land Survey of Finland)

0 20 km

Kalliopaljastuma tai ohut maapeite / 
Bedrock at or near the surface
Moreenia / Till

Hiekkaa ja soraa / Sand and gravel

Silttiä ja savea / Silt and clay

Turvetta / Peat

Vettä / Water

Mannerjäätikön muokkaama maisema
Geopark alueen rikkonaista ja topografialtaan vaihtelevaa kallioperää peittää vaihtelevan paksuna 
kerroksena irtaimista maalajeista koostuva maaperä. Alueen maaperä on syntynyt viimeksi kuluneen 
20 000 vuoden aikana mannerjäätikön kuluttavien ja kerrostavien prosessien sekä jäätikön sulamista 
seuranneiden rannansiirtymisen, jokieroosion ja soistumisen tuloksena.

Landscape shaped by the continental ice sheet
The Geopark area’s fractured bedrock and its varied topography is covered by a layer of soil. The 
soil is of varying thickness and consists of different kinds of quaternary deposits. The area’s soil 
was formed over the last 20,000 years as a result of ice sheet erosion and deposition processes, 
and shoreline displacement, river erosion and paludification following the melting of the ice sheet.

LÖYDÄ SAIMAAN 
KÄTKETYT AARTEET!

DISCOVER THE HIDDEN 
TREASURES OF LAKE SAIMAA!

Muinaismeren muistoja rantakallioissa
Saimaan ikivanha kallioperusta sai alkunsa muinaismeren pohjalla noin 1900 miljoonaa vuotta sitten. 
Kallioperä muovautui aikojen kuluessa; muinaismeri väistyi, nykyisen Saimaan kohdalle kohosi korkea 
vuoristo, kivimassat kiteytyivät sen uumenissa gneisseiksi ja graniiteiksi, ja vähitellen vuosimiljoonien 
aikana vuoristo kului pois. Graniittiperheen nuorimmaisena kiteytyi rapakivi, joka tunnetaan suomalaisella 
nimellään maailmanlaajuisesti. Nykyisin vuoriston pohja rikkonaisuusvyöhykkeineen näkyy Saimaan 
selkiä rajaavina ja rikkovina kalliosaarina ja -jyrkänteinä.

Remnants of an ancient sea left on the shore cliffs
The primeval rock foundations of the Saimaa region were born at the bottom of an ancient sea 
approximately 1,900 million years ago. The bedrock was formed over time; the ancient sea withdrew 
and a high mountain range rose in the Saimaa area. Deep in the foundations of the mountains, magma 
crystallised to form gneisses and granites, and gradually the mountains eroded away. The youngest 
of the granite family is rapakivi, which is known globally by its Finnish name. Nowadays the roots of 
the mountains with their fragmented zones are visible in rocky islands and cliffs, which border and 
dot the Saimaa lakeland scenery.

Kiillegneissiä / Mica gneiss (1.90-1.88)

Vulkaanisia kivilajeja / Volcanic rocks (1.90-1.88)

Karbonaattikiviä / Carbonate rocks (1.90-1.88)

Granodioriittia, kvartsidioriittia ja gabroa / 
Granodiorite, quartzdiorite, gabbro (1.89-1.87)

Graniittia / Granite (1.84-1.81)

Rapakivigraniittia / Rapakivi granite (1.65-1.62)

Kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeitä / 
Fragmented zones in the bedrock

Saimaa Geoparkin kivilajit / 
Rock types in the Saimaa Geopark 
(ikä mrd. vuotta / Ga)

Saimaa Geoparkin maaperä / Quaternary 
deposits in the Saimaa Geopark

Rikkonaisuusvyöhykkeiden tulkinta / Interpretation of fragmented zones 
Jouni Lerssi, GTK

Tulkinta perustuu pääosin prosessoituun Maanmittauslaitoksen 
(MML) laserkeilausaineistoon. /

Interpretation is based primarily on processed laser scanning material 
from the National Land Survey of Finland (Maanmittauslaitos).

Yleistetty kallioperäkartta Saimaa Geopark alueesta

A simplified bedrock map of the Saimaa Geopark area

Yleistetty maaperäkartta Saimaa Geopark alueesta

A simplified map of quaternary deposits in the Saimaa Geopark area



Vuoksi muuttaa Saimaan kehityksen suunnan
Saimaa Geopark alueen vapautuminen mannerjäätikön alta kesti noin tuhat vuotta. 
Alue oli osana Itämeren muinaisia järvi- ja merivaiheita ennen kuroutumistaan 
itsenäisiksi järvialtaiksi. Noin 11 000 vuotta sitten vedenpinta oli eteläisellä 
Saimaalla paljon alempana kuin nykyisin, mutta epätasainen maankohoaminen 
ja siitä aiheutunut maankuoren kallistuminen kaakkoon sekä ensimmäisen 
lasku-uoman pohjoinen sijainti vaikuttivat siihen, että rannoille alkoi tulvia vettä. 
Saimaa oli laajimmillaan Suursaimaa-vaiheessa. Vuoksen puhkeaminen 5 700 
vuotta sitten muutti Saimaan kehityksen suunnan. Vedenpinta laski muutamia 
metrejä ja Vuoksi alkoi säädellä Saimaan ja koko Itä-Suomen järvimaiseman 
kehitystä. Nykypäivän retkeilijälle Saimaan monivaiheinen historia erottuu 
maastosta eri korkeustasoilla olevina muinaisrantoina.

The River Vuoksi changes the direction of 
Saimaa’s  development
The Saimaa Geopark region was freed from underneath the continental ice sheet 
over a period of approximately one thousand years. The area was part of the 
Baltic Sea’s ancient sea and lake phases, before isolation and its development 
into an independent lake system. Around 11,000 years ago the water level in 
southern Saimaa was much lower than it is today, but due to uneven land 
uplift and tilting, the water level began to rise and shores were flooded. This 
Saimaa stage is called the Greater Saimaa era. The birth 
of the River Vuoksi 5,700 years ago changed the direction 
of Saimaa’s development. The water level dropped a few 
meters and Vuoksi started to regulate the development of 
Lake Saimaa and the entire Eastern Finland lake landscape. 
Hikers of today can distinguish Saimaa’s multi-stage history 
in the terrain in the shapes of the raised beaches at different 
altitudes.

Laajimmillaan 
Suursaimaa 

-vaiheessa Saimaa 
ulottui Ensimmäiseltä 

Salpausselältä aina 
Pohjois-Savoon asti.

At its greatest stage 
during the Greater 

Saimaa era, Saimaa 
extended from the 

First Salpausselkä to 
Northern Savo.

Suursaimaan ylin ranta ja 
lasku-uomat (punaiset nuolet)

Suursaimaa’s highest shoreline and 
outlet channels (red arrows)

Muinais-Päijänne

Ancient Päijänne

Vuoksi 
5 700

Kärenlampi 
6 300-5 700 

v. sitten / yrs. ago

Matkuslampi 
6 900-5 700 

v. sitten / yrs. ago

Selkäyslampi 
9 500-6 300 

v. sitten / yrs. ago

”Geoparkin kävijä, kunnioita 
luontoa, älä aiheuta häiriötä meille 

asukkaille tai likaa kotiamme!” 

”Visitors to Saimaa Geopark: please 
respect nature and do not litter!”

RETKEILIJÄN 
ETIKETTI

Luonnossa liikkujan yleiset ohjeet:
Karhusaaren laavu on tarkoitettu kaikille retkeilijöille.

• Suojele luontoympäristöä omalta osaltasi.
• Anna eläinten ja kasvien olla rauhassa omassa ympäristössään.
• Anna muidenkin nauttia luonnon rauhasta, vältä äänekästä 

toimintaa.
• Siivoa aina jälkesi ja tuo kaikki roskat ja muut tavarasi pois 

maastosta.
• Huolehdi yhteisistä retkikohteiden rakenteista.

Nuotiotulen tekeminen:
• Nuotiotulen sytyttäminen on sallittu vain laavun grillissä. 
• Pilko nuotiopuut puukatoksesta ja polta puita sopivasti, älä 

tuhlaa. 
• Ole aina varovainen tulen käsittelyssä, erityisesti kun maasto 

on kuivaa! 

Roskaton retkeily:
Vastuuntuntoinen retkeilijä käsittelee jätteensä luontoa suojellen.

• Vain palavat roskat kuten paperin ja kartongin voi polttaa 
nuotiossa.

• Ruokajätteet ja hedelmien kuoret voi laittaa kompostikäymälään.
• Palamattomat roskat kuten lasi ja metalli sekä kaikki muut roskat 

pitää tuoda pois maastosta huollettuun jäteastiaan.

Kaiken minkä jaksat kantaa maastoon, jaksat 
tuoda myös pois!

RULES FOR 
RECREATIONAL SPOTS

General Instructions for Nature Exploration
This recreational spot is meant for all, so everyone is welcome! 

• Protect nature on your part.
• Do not disturb wild animals and plants.
• Let other people enjoy the peace and quiet of nature too. 
• Always clear away your own rubbish and do not leave any items 

in the terrain. 
• Take care of the public recreational structures.

Lighting a Campfire
• In nature, lighting a campfire is only allowed at the designated 

campfire sites. 
• Chop firewood in the firewood shelter and don’t burn more than 

needed.  
• Always be careful when handling fire, particularly when the 

terrain is dry!

Litter-free Hiking
Responsible visitors manage their waste in an environmentally 
friendly way.  

• Paper and cupboard can be burned on a campfire. 
• Food waste and fruit peels can be taken to the composting toilet.
• Take all other waste with you and put it into a managed collection 

bin.

On nature excursions, always carry out what 
you carry in!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА МЕСТЕ ОТДЫХА
Это место отдыха предназначено для всех туристов, всем посетителям - добро пожаловать!

На туристических объектах и местах для костра принято оставлять место у огня для других 
посетителей или уходить, когда своя еда съедена. Беседы у костра являются финской 
традицией проведения времени на природе в своем лучшем проявлении!

Общие рекомендации находящемуся на 
природе
• Предоставляейте животным и растениям возможность быть в покое в своей окружающей 

среде.
• Не причиняйте неудобства другим туристам. Предоставляйте возможность и другим 

наслаждаться покоем природы.
• Всегда убирайте следы вашего пребывания и уносите мусор и свои остальные вещи 

из посещаемой вами местности.
• Следите со своей стороны за состоянием общих конструкций зон отдыха и охраняйте 

природную окружающую среду.

Разведение костра
• на туристических объектах разрешено лишь на отведенных для разведения огня местах.
• Дрова, размещенные под деревянным навесом, предназначены для использования 

туристами.
• Распиливайте и колите лишь необходимое вам количество дров, а можете наколоть и 

больше, если хотите произвести приятное впечатление на следующих посетителей.
• Негорючие материалы, такие как стекло и металл, нельзя бросать в костер.
• Если разводите костер, позаботьтесь также о том, чтобы его потушить. Будьте всегда 

осторожны в обращении с огнем, особенно, когда местность сухая!

Туристический поход без мусора
Турист, осознающий ответственность, обращается с образовавшимися отходами так, чтобы 
защищать природу.

• Возгораемый мусор, такой как бумагу можно сжигать в костре.
• Не кидайте стекло и метал в костер, оно не горит.
• Пищевые отходы и фруктовую кожуру можно выбросить в компостирующий туалет.
• Прочий мусор следует вывозить из местности в обслуживаемый мусорный бак.

Все, что вы можете привезти на природу, вы 
наверняка способны увезти с собой!

TURVATIETO
Hätätilanteessa soita numeroon 112. Kerro sijaintisi 
sekä mitä on tapahtunut ja kuuntele ohjeet. 

EMERGENCY INSTRUCTIONS
In an emergency, dial 112. Inform the operator of 
your location and what has happened and listen to 
their instructions.  

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
В неотложных ситуациях звоните по номеру 112. 
Сообщите ваше местонахождение, а также что 
произошло и слушайте инструкции.

Karhusaari, 53100 Lappeenranta

Tämän 
paikan 

osoite on

The address 
of this spot 

is

Адрес 
данного 

места

Tämän 
paikan 

koordinaatit 
ovat

The 
coordinates 
for this spot 

are

Координаты 
данного 

места

N 61° 4,583´  E 28° 11,215´ (WGS84)

Yhteystiedot ja lisätietoja 
retkikohteista
Tämän kohteen huollosta ja ylläpidosta 
vastaa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. 

Lisätietoja:  www.ekarjala-retkeily.fi 

More information
www.ekarjala-retkeily.fi/en 

Дополнительные сведения
www.ekarjala-retkeily.fi/ru


