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Geoparkit toimivat kestävän kehityksen luontomatkailukoh-
teina, jotka tarjoavat mahdollisuuden elinvoiman kasvattami-
seen uudenlaisen matkailukonseptin avulla.  Saimaa Geopark 
on hakenut kansainvälistä UNESCO Global Geopark verkoston 
jäsenyyttä, jonka saamisen yhtenä ehtona on geologisten 
kohteiden hoito- ja käyttösuunnitelma.

Suunnitelman neljä päätavoitetta oli selvittää: Mitä palvelu-
ja alueella on ja miten niitä voi kehittää, miten kävijämääriä 
voidaan ohjailla niin, ettei luonto, kasvit, eliöt ja geologiset 
ilmiöt vaarannu, millä tavoin geologia ja kulttuuri- sekä luon-
nonperintö voidaan yhdistää toisiinsa sekä ilmastonmuutok-
sen huomioiminen alueen kehittämisessä. Suunnitelmassa 
tuodaan esiin alueen hoidon ja käytön tavoitteet sekä esi-
tetään toimenpide, - ja kehittämisehdotuksia tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Suunnitelman tärkeänä osana toimii kohteiden nykytilan 
kartoitus, joka suoritettiin käymällä jokaisessa geologisessa 
kohteessa paikan päällä kesän 2019 aikana. Kohteita kartoi-
tettiin käyttäjänäkökulmasta, hoito, - ja hallinnointinäkökul-
masta sekä kehittämisnäkökulmasta. Kohteiden nykytilan 

kartoituksen perusteella syntyneen kokonaiskuvan avulla on 
pystytty luomaan selkeä käsitys kohteiden nykytilanteesta 
ja kehittämistarpeista.

Tulevaisuudessa alueen käyttäjämäärät tulevat todennäköi-
sesti kasvamaan ja sitä kautta on tarvetta erilaisilla toimenpi-
teillä varmistaa alueen luontoarvojen säilyminen ja kohteiden 
matkailullisen vetovoiman kasvattaminen.  Kriittisiä seikkoja 
ovat varsinkin saavutettavuus ja opastetut reitit.

Kohteiden kehittämisessä on tärkeää ymmärtää, että koh-
teet olisi nähtävä kokonaisuuksina, jossa yksi tekijä vaikuttaa 
useisiin muihin tekijöihin. Kohteiden kehittäminen ja ympä-
ristöarvojen turvaaminen onnistuu myös pitkälti alueen toi-
mijoiden itsensä toimesta.  Hoito- ja käyttösuunnitelma on 
laadittu Saimaa Geoparkin omista lähtökohdista ja tarpeista. 
Suunnitelman toivotaan nostavan lisäksi esille alueen jatko-
kehitystarpeita esimerkiksi joukkoliikenteen kehittämisen ja 
yritysten palvelutarjonnan osalta.

TIIVISTELMÄ 
Saimaa Geopark sijaitsee itäisessä Etelä-Suomessa ja pitää sisällään 65 geologista kohdetta ja 53 kulttuurikohdetta. 
Saimaa Geopark alueen kokonaispinta-ala on yhteensä hieman yli 6000 neliökilometriä pitäen sisällään monipuolisesti 
alueen geologiaa, luontoa ja kulttuuria.  Alueen hallitsevana piirteenä on Suur-Saimaa. 

Kuva: Puumalan kunta / Juha Markkanen
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1  JOHDANTO
Matkailu on globaalisti jatkuvasti kasvava teollisuudenala, jonka taloudelliset vaikutukset ovat suuret. Vuonna 2017 mat-
kailuun kulutettiin Suomessa 15 miljardia euroa. Luvussa on mukana sekä Suomalaisten, että ulkomaisten matkailijoiden 
kulutusmenot Suomessa. Matkailun aikaansaama arvonlisäys, eli jalostusarvo oli vuonna 2017 4.6 miljardia euroa, joka 
vastaa 2.6 prosenttia koko Suomen bruttokansantuotteesta. Matkailuteollisuus on samaa kokoluokkaa metsäteollisuu-
den kanssa.

Matkailulla on myös suuri työllistävä vaikutus ja vuonna 2017 mat-
kailutoimialalla työskenteli yhteensä 140 200 henkilöä. Yrityksiä 
matkailualalla toimii lähes 29 000 (www.Businessfinland.fi) Myös 
Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa matkailu on alueen elinvoiman 
kannalta tärkeässä roolissa ja matkailu työllistää yhteensä 6450 ih-
mistä maakuntien alueella (www.TEM.fi). Matkailu on siten isossa 
roolissa alueen elinvoimaisuuden ylläpitämisessä sekä kehittämises-
sä ja matkailijoiden määrän odotetaan tulevaisuudessa entisestään 
kasvavan. 

Matkailun nousevana trendinä maailmalla on luontomatkailu, jonka 
yhtenä teemana on geomatkailu ja tätä tukeva geopark -matkailu-
malli. Geoparkit ovat maailmanlaajuisia matkailun toimintamalleja, 
joiden lähtökohtana on alueiden kestävä taloudellinen kehittäminen 
geoturismin avulla. Geopark konsepti perustuu harvemmin asuttujen 
seutujen edellytyksiin kehittää omaa elinvoimaisuuttaan tarjoten 
uudenlaisen mahdollisuuden hyödyntää omia resurssejaan ja vah-
vuuksiaan nojaten kestävän kehityksen periaatteisiin. Maailmalla 
geopark-alueet rinnastetaan matkailullisen vetovoimansa puolesta 
Unescon maailmanperintökohteisiin. Suurin ero maailmanperintö-
kohteisiin on kuitenkin siinä, että geopark ei ole suojelualue, vaikkakin 
se saattaa sisältää suojeltuja alueita.

Seuraavat käsitteet avataan Karelia Ammattikorkeakoulun opinnäy-
tetyön ”Saimaa Geoparkin alueella toimivien yrittäjien näkemykset 
vastuullisesta matkailusta” kautta (kursivoitu teksti). Opinnäytetyön 
on tehnyt Anna Tiippana Saimaa Geoparkille (2018).

Kestävä kehitys

”Matkailua, joka perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin ja ottaa 
toiminnallaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset 
vaikutukset voidaan määritellä vastuulliseksi matkailuksi (UNEP 
& UNWTO 2005, 11). Kestävä kehitys on käsite, jolla tarkoitetaan 
”kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta 
sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa” (Kalmari 
& Kelola 2009, 10). Sen tavoitteena on ollut luoda uusia toiminta-
tapoja, joilla turvataan tulevaisuus niin, ettei tulevien sukupolvien 
elämisen mahdollisuuksia tai oikeuksia hyödyntää luontoa ja luon-
nonvaroja riskeerata (Borg, Kivi & Partti 2002, 34). Toisin sanoen, 
maapallon luonnonvaroja tulisi pyrkiä käyttämään kohtuudella niin, 
että niitä olisi mahdollista käyttää myös tulevaisuudessa. Luon-
nonvaroja ei kuitenkaan ole mahdollista käyttää loputtomiin, joten 

sataprosenttisesti kestävää toimintaa ei ole olemassa. Kestävän 
kehityksen periaatteiden mukainen toiminta tulisikin ennemmin 
nähdä pyrkimyksenä johonkin aiempaa kestävämpään. (Borg ym. 
2002, 34.)

Matkailun vaikutukset ympäristöön ovat olleet nähtävissä jo pitkään: 
matkailu on kiihdyttänyt ilmastonmuutosta, lisännyt hiilidioksidi-
päästöjä sekä vahingoittanut merkittävästi haavoittuvia ekosys-
teemejä. Kestävyyden tavoittelun ei tulisi olla vain yksi osa-alue 
matkailussa, vaan kaikissa matkailuun liittyvissä toiminnoissa. Esi-
merkiksi palveluiden tuottamisessa ja niiden suunnittelussa tulisi 
pyrkiä ottamaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet (UNEP 
& UNWTO 2005, 2.)

Vastuullinen matkailu

Vastuullisella matkailulla pyritään yhdistämään kestävän kehityksen 
periaatteet ja taloudellinen toiminta. (Borg ym. 2002, 8.) Kestävyyttä 
matkailussa voidaan tarkastella ekologisen, taloudellisen ja sosio-
kulttuurisen kestävyyden kannalta. Näiden osa-alueiden ollessa 
tasapainossa taataan yhteiskunnalle pidempiaikaista kestävyyttä. 
(UNEP & UNWTO 2005, 11.) Visit Finlandin mukaan myös esteettö-
myys on tärkeää matkailussa ja se edesauttaa kaikkien asiakkaiden 
tasavertaista kohtelua (Visit Finland 2018a). Vastuullisessa matkai-
lussa tulisi ottaa huomioon ihmisarvojen säilyvyys, oikeudenmu-
kaisuus ja reiluus, jotka koskettavat matkailuelinkeinon harjoittajia, 
matkailijoita, työntekijöitä, ympäristöä sekä kohdeyhteisöä (Reilun 
matkailun yhdistys 2018).

Ekologisessa kestävyydessä huomioidaan ympäristö ja siihen liitty-
vien haittojen vähentäminen. Suositaan uusiutuvien luonnonvarojen 
käyttöä, säädellään veden- ja energiankulutusta sekä lajitellaan 
jätteet. Toiminnoilla pyritään myös vähentämään ilmastonmuutosta 
kiihdyttävien kasvihuonekaasujen päästöjä. Taloudellisesti kestä-
vässä matkailussa pyritään siihen, että matkailu olisi kannattavaa 
sekä siitä saatavat tulot jäisivät alueelle. Paikallisten työllistäminen, 
lähialueiden tuotteiden ja palveluiden käyttö edistävät paikallis-
taloutta sekä paikallisyhteisön hyvinvointia. Sosio-kulttuurisella 
kestävyydellä pyritään vaalimaan paikalliskulttuuria ja kunnioitta-
maan sitä. On myös tärkeää, että työntekijöillä on inhimilliset olot 
eikä kohdeyhteisöä hyväksikäytetä. Paikalliset asukkaat tulisi saada 
myös mukaan alueen matkailuun vaikuttavaan päätöksentekoon ja 
suunnitteluun. (Reilun matkailun yhdistys 2018.)
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Geomatkailun ja geoparkkien määritelmä

National Geographic määrittelee geomatkailun matkailuksi, joka 
ylläpitää ja vahvistaa alueen maantieteellistä luonnetta: sen ym-
päristöä, perintöä, esteettisyyttä, kulttuuria ja asukkaiden hyvin-
vointia. Näin ollen se on matkailun muoto, jossa otetaan huomioon 
kaikki vastuullisen matkailun periaatteet sekä vastataan nykyajan 
matkailijoiden vaatimuksiin. (National Geographic & TIA 2003, 1.) 
Geomatkailu on käsitteenä vielä varsin tuntematon. Se on kuitenkin 
luontomatkailua, jossa huomioidaan alueen maisemat, geologia, 
kestävän kehityksen periaatteet sekä kannustetaan matkailuun, 
joka kuluttaisi mahdollisimman vähän. (Rautanen 2018.) Geolo-
gisen perinnön suojelusta heräsi huoli, jonka seurauksena syntyi 
geoparkkäsite. Sen ideana oli tuoda geologista perintöä esille ja 
näin nostaa sen arvostusta. Geoparkiksi kutsutaan rajattua aluetta, 
jolla on merkittävä geologinen perintö, joka tuo toiminnoillaan esille 
alueen geologista perintöä paikallisille asukkaille sekä matkailijoille. 
Geoparkin tarkoituksena on myös kasvattaa alueen elinvoimaisuutta 
alueen yrittäjien kanssa sekä kehittää geomatkailua paikallisten 
matkailualaan vaikuttavien tahojen kanssa. (European Geoparks 
Network 2009.)

Geoparkin toiminnan tulee olla johdonmukaista, sitä on hallinnoitava 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti sekä sen tulee tukea alueen 
kestävää kehitystä. Sen alueella tulee sijaita tietty määrä geologi-
sesti, historiallisesti ja kulttuurisesti tärkeitä käyntikohteita. (Euro-
pean Geoparks Network 2009.) Geoparkin tavoitteena on kehittää 
alueen taloudellista kasvua geomatkailun avulla, tukea paikallisten 

asukkaiden geologista kasvatusta sekä toimia vahingoittamatta 
geologista perintöä. Tärkeää on ottaa toiminnoissa huomioon kaikki 
vastuullisen matkailun periaatteet sekä herättää alueen kiinnostus-
ta niin paikallisiin kuin matkailijoihinkin. (Saimaa Geopark 2018c.)

Unesco Global Geopark

Geopark on alue, joka sisältää erityisen merkittäviä geologisia koh-
teita niiden harvinaislaatuisuuden, koulutuksellisen ja tieteellisen 
merkityksen tai esteettisen vetovoiman vuoksi. Geopark ei ole kui-
tenkaan suojelualue ja se eroaa siten kansallispuistoista. Geopark 
alueen perustamisen ja toiminnan täytyy siksi perustua alusta asti 
paikallisten toimijoiden aktiiviseen osallistumiseen. Geologisen kiin-
nostavuuden lisäksi geoparkin vetovoima voi perustua sen ekologi-
siin, historiallisiin tai kulttuurisiin ominaispiirteisiin. Jokainen geo-
park on osa kansainvälistä Geopark-verkostoa. Geopark kohteelta 
vaaditaan kansainvälisesti arvokkaan geologisen perinnön lisäksi 
kulttuurin ja elävän luonnon arvoja sekä aktiivista toimintaa pai-
kallisyhteisön hyväksi. Jäsenyyttä haetaan Unesco Global Geopark 
(UGG) organisaatiolta. Unescon Geopark-verkostoon kuuluvat koh-
teet hyödyntävät alueen geologiaa sekä luonto- ja kulttuuriperintöä 
lisäämällä alueen toimijoiden ja asukkaiden tietoisuutta muun muas-
sa ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä. Unescon Global 
Geopark -verkostossa on 147 kohdetta 41 maassa. Näistä ainoastaan 
Rokua Unesco Global Geopark sijaitsee Suomessa. Saimaa Geopark 
(SGP) on hakenut jäsenyyttä UGG:lta marraskuussa 2017 ja kahden 
vuoden jatkoajan aikana SGP:n tulee viimeistellä vaaditut kriteerit.

1.1 SAIMAA GEOPARK

Saimaa Geoparkin toiminnan valmistelu toteutettiin hankkeilla vuo-
sina 2013–16. Saimaa Geopark ry:n nimiin toiminta siirtyi 1.1.2017. 
Etelä-Karjalassa Saimaa Geoparkin toiminnassa mukana ovat Imatra, 
Lappeenranta, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Etelä-Savosta 
mukana ovat Mikkeli, Juva, Puumala ja Sulkava. Yhdistyksen bud-
jetti koostuu jäsenkuntien vuosittaisista jäsenmaksuista (150 000 
€) ja hankerahoituksesta. Saimaa Geopark sijaitsee itäisessä Etelä-
Suomessa. Geokohteita alueella on 65 ja luonto- ja kulttuurikohteita 
53 (kuva1). Geopark alueen kokonaispinta-ala on yhteensä hieman 
yli 6000 neliökilometriä.

Geopark-alue rajautuu pohjoisessa Vekaransalmeen, jonka kautta 
kaikki pohjoiselta Saimaalta valuvat vedet kulkevat virratessaan kohti 
eteläistä Saimaata ja Vuoksea. Vekaransalmen eteläpuoleisella osal-
la rajaus noudattelee Saimaan lähivaluma-alueen rajaa. Lännessä 
alueen raja kulkee I Salpausselältä Mikkelin pohjoispuolelle Kymijoen 

ja Vuoksen vesistöalueiden vedenjakajalla. Muinaisista Saimaan alu-
eella vaikuttaneista lasku-uomista alueen itärajalle sijoittuu Lohilahti 
ja länsirajalle Kärenlampi Lappeenrannassa, Lavikanlahti Savitaipa-
leella ja Matkuslampi Ristiinassa. Nykyinen laskujoki Vuoksi sijaitsee 
alueen kaakkoisosassa. Alueen hallitsevana piirteenä on Saimaa. 
Suur-Saimaa ja samassa pinnantasossa (noin 76 m mpy) olevat al-
taat sen pohjoispuolella muodostavat Suomen suurimman järven 
ja Euroopan neljänneksi suurimman järven. Alueesta noin 1/3 osa 
on vesistöjä ja sen sisällä on tuhansia saaria ja noin 8000 kilomet-
riä rantaviivaa. Saimaa on toiminut tärkeänä vesiväylänä ja alueen 
teollisuuden ja taloudellisen kehityksen mahdollistajana. Saimaan 
alueella elää kolme harvinaiseksi käynyttä eläinlajia, Saimaan nieriä, 
Saimaan järvilohi ja Saimaannorppa. Järvilohi ja nieriä on luokiteltu 
äärimmäisen uhanalaisiksi ja saimaannorppa erittäin uhanalaiseksi, 
myös järvitaimen on erittäin uhanalainen.
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Kuva 1. Saimaa Geopark alue ja geokohteet (www.saimaageopark.fi)
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1.2 SUUNNITELMAN TAVOITTEET

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa tavoitteena on määritellä Saimaa 
Geopark alueen käytön ja hoidon tavoitteet. Suunnitelman kannal-
ta olennaista on vastata kysymyksiin, miten geokohteet kestävät 
kasvavat matkailijamäärät, miten kävijämääriä voidaan hallita siten, 
etteivät alueen luonto, kasvit, eliöt sekä geologiset ilmiöt vaarannu, 
mitä palveluita alueella on ja miten niitä voidaan kehittää sekä miten 
geologia ja kulttuuri-sekä luonnonperintö voidaan yhdistää toisiinsa.

Suunnitelmassa tuodaan esiin kohteiden nykytila, saavutettavuus, 
reitit, palveluvarustus sekä lähialueen palvelut ja yritykset. Suun-
nitelman tavoitteena on määritellä tarvittavat kehitystoimenpiteet 
sekä miten eri kohteiden hallinta ja hoito järjestetään, miten ja kuka 
vastaa palvelurakenteiden ylläpidosta, eri vastuutahot sekä valvonta 
ja resurssit. Suunnitelman yhtenä tärkeänä teemana on ilmaston-
muutoksen vaikutus ja siinä pohditaan kohteita vahvasti kestävän 
kehityksen ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta, joka kulkee suunni-
telman läpileikkaavana teemana. Tämä näkyy varsinkin suunnitelman 
tavoitteena arvioida kohteiden saavutettavuutta mahdollisimman 
vähän ilmastoa kuormittavalla tavalla. Tarkoituksena on kohteiden 
nykytilan kartoituksen perusteella tehdä tarvittavat toimenpide-
ehdotukset sekä kehittämistoimenpiteet. Esimerkiksi hyvin suunni-
tellut reitit parantavat kulutuskestävyyttä ja samalla on mahdollista 
parantaa kohteesta kävijöille välittyvää informaatiota.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteena on mahdollisimman konk-
reettinen kohteiden kantokyvyn varmistava suunnitelma. Suunni-
telmassa kohteiden kantokyky nähdään laajana käsitteenä. Se pitää 

sisällään luonnon kantokyvyn lisäksi myös mm. kohteen saavuttami-
sen ja palveluvarustuksen sekä yritysten tarjonnan. Näin ajateltuna 
kantokyky on kokonaisuus, joka kattaa kohteet kokonaisvaltaisesti. 
Suunnitelmassa kohteita tarkastellaan kolmesta erilaisesta näkökul-
masta, jotka ovat kuitenkin vahvasti sidoksissa toisiinsa:

Asiakkaan näkökulma 
   → kävijät

Käyttö- ja hoitonäkökulmasta 
   → kohteiden hoitajat ja viranhaltijat

Kehittämisnäkökulmasta 
   → Saimaa Geopark hallitus, viranhaltijat

Kolmen erilaisen näkökulman kautta kohteista on mahdollista saada 
kokonaisvaltainen kuva niiden nykytilasta sekä kehittämistarpeista. 
Suunnitelma on samalla hyödynnettävissä eri tavoin eri käyttäjä-
ryhmille. Mahdolliset kävijät saavat tietoa kohteiden saavutetta-
vuudesta ja palveluista tai vastaavasti viranhaltijat saavat tietoa 
kohteiden nykytilasta ja kehittämistarpeista. Hoidon näkökulmasta 
kohteiden nykykunto ja mahdollinen hoidon tarve voivat olla kiinnos-
tavaa tietoa. Suunnitelmassa saadaan samalla koottua kaikki Saimaa 
Geopark kohteet yhteen paikkaan. Tämä helpottaa kohteista ja niiden 
kunnosta saatavaa kokonaiskuvaa. Tällä hetkellä kohteilla on useita 
hallinnoijia ja hoitajia, eikä kohteiden kokonaiskuva ole välttämättä 
kaikille selvillä.

1.3 SAIMAA GEOPARK ALUEEN LAADUN JA KESTÄVÄN MATKAILUN 
TOIMENPIDESUUNNITELMA

Luonnon hyödyntämisessä matkailupalveluissa kestävän kehittämi-
sen mukainen ajattelutapa korostuu entisestään. Palvelun tuottajilta 
edellytetään ympäristö- ja sosio-kulttuuristen vaikutusten vahvaa 
hallintaa ja arvokkaista resursseista huolehtimista. Matkailijoille 
tärkeimpiä kestävän toiminnan tapoja matkailupalveluissa on mm. 
jätehuolto, paikallisten tuotteiden ja palveluiden käyttö, paikallinen 
työllistäminen, kulttuuriperinnön vaaliminen ja paikallisen väestön 
huomioon ottaminen (Businessfinland.fi). Kestävä kehitys ja kes-
tävän matkailun tavoitteet ja toimenpiteet sopivat hyvin yhteen 
Saimaa Geoparkin omien tavoitteiden ja kehittämisen kanssa. YK:n 
vuonna 2015 lanseeraama toimintaohjelma Agenda 2030 tavoitteet 
ovat myös osa Unesco Global Geopark Sustainable Development 
Programin periaatteita. Jokainen Unesco Global Geopark -statuksen 
omaava geopark noudattaa myös omassa toiminnassa Agendan ta-
voitteita. Näin myös Saimaa Geopark, joka on UGG-hakuprosessissa. 
(https://kestavakehitys.fi/agenda-2030)

Hoito- ja käyttösuunnitelma on osa Saimaa Geoparkin laadun ke-
hittämisen ja kestävän matkailun toimenpidesuunnitelmaa. Toi-
menpidesuunnitelma on tehty FCG Oy:n toimesta ja materiaalia 
suunnitelmaan on kerätty myös ”Tiedolla kasvua ja uudistumista 
Saimaa Geoparkin alueella” hankkeen työpajoista ja seminaareista. 
Parhaimmillaan matkailu tuottaa kohdealueilleen taloudellista, so-
siaalista ja ympäristöllistä hyvinvointia. Matkailijat ovat muuttuneet 
myös entistä vaativimmiksi ja he odottavat saavansa hyvää palve-
lua ja rahoilleen vastinetta. Geologinen matkailu perustuu pitkälti 
luontomatkailuun, joka tapahtuu pääsääntöisesti alueilla, jotka ovat 
herkkiä. Luontomatkailijat odottavatkin, että palveluntarjoajat to-
teuttavat matkailupalveluita vastuullisesti kestävällä tavalla. Alueen 
lukuisilla toimijoilla on tässä iso rooli. He pystyvät omalta osaltaan 
vaikuttamaan alueen laadun, kestävyyden ja turvallisuuden edistä-
miseen. Toimenpidesuunnitelman tavoitteena on vastata UNESCO:n 
Geopark-statuksen vaatimuksiin ja Saimaa Geoparkin kestävän mat-
kailun, laadun ja turvallisuuden perusteisiin. Suunnitelma nojaa kah-
teen pääteeman, jotka ovat Saimaa Geoparkin kestävän matkailun 
periaatteet ja laatulupaukset.
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Kestävän matkailun periaatteet:

1. Saimaa Geopark-kohteiden arvojen säilyttämiseen sekä niiden 
suojelun edistämiseen.

2. Herkän ympäristön kuormituksen ja roskaamisen minimointi sekä 
geologisen perinnön, luonnon ja kulttuurin monimuotoisuuden 
huomioiminen ja edistäminen.

3. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutustoimenpiteiden 
edistäminen käytännön toimilla.

4. Alueen elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen:

a) paikallisuus ja osaaminen osana Saimaa Geopark-tuotteita 
ja palveluja

b) Työpaikkojen ja yritysten syntyminen

c) Oman alueen arvojen, identiteetin, perinteen ja kulttuurin 
merkityksen ymmärrys.

5. Palveluiden tuottaminen ja tarjoaminen kestävästi ja vastuul-
lisesti sekä aidosti ja avoimesti alueen vahvuuksia hyödyntäen 
huomioiden myös niiden laadukkuus ja turvallisuus.

6. Saimaa Geoparkin kestävistä arvoista ja palveluista viestiminen 
kohderyhmiä puhuttelevasti monikanavaisesti.

7. Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehittämisote.

Laatulupaukset:

1. Saimaa Geopark verkosto kehittää palvelujaan ja kohteitaan pit-
käjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

2. Toimijat arvostavat käyttäjiltä saatua palautetta ja hyödyntävät 
sitä oman toimintansa kehittämisessä.

3. Alue tarjoaa ainutlaatuisia geologisia, arkeologisia ja kulttuuri-
historian nähtävyyksiä sekä maisemia, joihin alueen vetovoima 
ja palvelut pohjautuvat.

4. Kävijöille tarjottu Saimaa Geopark-tieto on ajantasaista, kattavaa 
ja mielenkiintoista. Siitä viestitään monikanavaisesti eri kohde-
ryhmät huomioiden.

5. Palveluissa ja tuotteissa hyödynnetään paikallista asiantunte-
musta ja raaka-aineita, esimerkiksi yritykset tarjoavat maukasta 
paikallista ruokaa puhtaista raaka-aineista.

6. Alueen monet pienet perheyritykset tarjoavat henkilökohtaista 
palvelua.

Toimenpidesuunnitelma on jaettu kuuteen toimenpidekokonaisuu-
teen, jotka pitävät sisällään halutut tavoitteet ja toimenpiteet:

1. Paikallisyhteisön ja ympäröivän ympäristön elinvoimaisuuden ja 
hyvinvoinnin edistäminen

2. Kestävän luontoympäristön varmistaminen

3. Kestävä liikkuminen Saimaa Geopark alueella

4. Palveluiden kehittäminen ja tuottaminen

5. Alueen turvallisuuden edistäminen

6. Laadun kehittäminen.

Käyttö- ja hoitosuunnitelma painottuu kestävän luontoympäristön 
teeman alle, mutta siinä sivutaan muitakin teemoja, varsinkin kes-
tävän liikkumisen ja alueen turvallisuuden kokonaisuuksia. Kestä-
vää liikkumista hoito- ja käyttösuunnitelmassa lähestytään etenkin 
kohteiden saavuttamisen näkökulmasta. Kestävä liikkuminen on 
tärkeää myös itse kohteissa, jolla varmistetaan niiden luontoarvo-
jen säilyminen. Alueen turvallisuus liittyy myös osittain saavutetta-
vuuteen esimerkiksi pyöräilijöiden turvallisuuden kautta. Kohteissa 
sijaitsevilla reiteillä on lisäksi varmistettava mukava ja turvallinen 
liikkuminen, jolloin reittien kunto ja mahdolliset vaaralliset paikat 
on tärkeää huomioida.

1.4 AIEMMAT SELVITYKSET

Suunnitelman tausta-aineistona toimii vahvimmin Saimaa Geopark 
hakuprosessiin liittyvä tausta-aineisto. Unesco Globa Geopark -sta-
tuksen hakeminen on ollut pitkä prosessi. Hakuprosessia on tukenut 
Saimaa geomatkailukohteeksi hanke (2014–2016), joka valmisteli Sai-
maa Geopark ry:n ja alueen syntymistä. Hankkeen aikana Geologian 
tutkimuskeskus suoritti alueella geologisten kohteiden kartoituksen 
ja toi esille 111 geokohdetta, jotka olivat potentiaalisia geomatkailu-
kohteita. Yhtenä kriteereistä kohteille on saavutettavuus. Jäsen-
kunnat muotoutuivat hankkeen aikana ja määriteltiin jäsenmaksut, 
yhdistyksen säännöt sekä muut toimintaperiaatteet. Jäsenkunnat 
valitsivat GTK:n kartoituksesta kuntansa geokohteiden lisäksi luon-
to- ja kulttuurikohteet.

UGG statuksen hakemuksen varsinainen kirjoitustyö aloitettiin 2015. 
Erilaisten työryhmien tuotokset yhdistettiin kesällä 2017 ja geologi 
Kaisa-Maria Remes sekä toiminnanjohtaja Heli Rautanen täydensivät 
hakemuksen puuttuvilta osin syksyllä 2017. Hakemusmateriaalia on 
myös hyödynnetty hoito- ja käyttösuunnitelman tekemisessä. Sai-
maa Geoparkin “Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin 
alueella”- hankkeen kautta on laadittu laadun kehittämisen ja kes-
tävän matkailun toimenpidesuunnitelma, josta on otettu lainauk-
sia suunnitelmaan. Valmis suunnitelma annetaan tarkistettavaksi 
yhteistyökumppaneille (jäsenkunnat, virkistysalueorganisaatiot, 
Pidä Saaristo siistinä ry ja maakuntaliitot) ja hyväksymisen jälkeen 
suunnitelma käsitellään SGP:n hallituksessa ja julkaistaan Saimaa 
Geoparkin nettisivuilla.

1.5 SUUNNITELMAN TOTEUTUS

Suunnitelma toteutettiin kesän ja syksy 2019 aikana. Suunnitelman 
toteutus jakaantuu kahteen osaan: kartoitukseen ja kirjalliseen osi-
oon. Kohteiden nykytilan kartoitus toteutettiin käymällä jokaisessa 
Saimaa Geopark geokohteessa paikan päällä. Kartoitus suoritettiin 
kesäkuu-syyskuun välisenä aikana. Kirjallinen työ ajoittui syyskuun 
alusta marraskuun puoliväliin. Kohteiden nykytilan kartoituksesta 

vastasi projektisuunnittelija Sami Lehtinen. Kirjallisesta osiosta vas-
tasivat Sami Lehtisen lisäksi Saimaa Geoparkin Toiminnanjohtaja Heli 
Rautanen ja Saimaa Geoparkin geologi Kaisa-Maria Remes. Suun-
nitelmaan toivat oman panoksensa myös Etelä-Karjalan virkistys-
aluesäätiön Hanna Ollikainen ja Imatran kaupungin kehitysjohtaja 
Topiantti Äikäs.
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Kuva: Puumalan kunta
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2  ALUEEN KALLIO- JA MAAPERÄ
Saimaa Geopark alueen kallioperä koostuu noin 1,9–1,6 miljardia vuotta sitten syntyneistä kivilajeista. Kallioperä on siis 
geologisen aikamääritelmän mukaisesti paleoproterotsooisella maailmankaudella syntynyt. Kallioperän päällä on kvar-
täärikaudella viimeisimmän 20 000 vuoden aikana muodostunut irtaimista maaleista koostuva maaperä (kuva 2). Alueen 
kallio- ja maaperästä kertova osuus on koottu UNESCOlle lähetetystä hakemusmateriaalista (UGG hakemusmateriaali), 
johon sisältyy myös laaja geologisten julkaisujen lähdeluettelo.
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Kuva 2. Saimaa Geoparkin kallioperä ja maaperä.

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

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)
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Saimaa Geoparkin maaperä / Quaternary 
deposits in the Saimaa Geopark

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

Rikkonaisuusvyöhykkeiden tulkinta / Interpretation of 
fragmented zones 
Jouni Lerssi, GTK

Tulkinta perustuu pääosin prosessoituun Maanmittaus-
laitoksen (MML) laserkeilausaineistoon. / Interpretation is 
based primarily on processed laser scanning material from 
the National Land Survey of Finland (Maanmittauslaitos).
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2.1 KALLIOPERÄN SYNTY

Saimaan järvialtaan kallioperusta on valtaosaltaan saanut alkunsa 
muinaisen meren pohjalle noin 1 900 miljoonaa vuotta sitten kerros-
tuneista hiekasta ja savesta. Merivaihetta seuranneessa vuorenpoi-
mutuksessa kerrostumat sulloutuivat syvälle maankuoreen. Siellä 
vallinneessa kovassa paineessa ja lämpötilassa ne muuttuivat kiil-
legneissiksi. Osa kiviaineksesta suli ja kiteytyi kiillegneissin joukkoon 
vaaleiksi graniittisiksi juoniksi ja suoniksi. Ne antavat kivipinnoille 
raitaisen ulkoasun. Näin syntynyt seoksinen kiillegneissi tai suonig-
neissi on Geopark-alueen yleisin kivilaji (kuva 3). Meriympäristöön 
niin ikään noin 1900 miljoonaa vuotta sitten kerrostuneet tulivuo-
riperäiset kivilajit muodostavat suonigneissin joukkoon kapeita ja 
tummasävyisiä kivilajijaksoja. Merivedestä saostunut ja meren poh-
jalle kerrostunut kalkkilieju on nykymuodossaan karbonaattikiveä 
eli kalkkikiveä.

Vuorenpoimutukseen liittyi myös laaja-alaista, syvällä tapahtunutta 
maankuoren sulamista. Tämän kivisulan eli magman hidas kiteyty-
minen johti 1890–1870 miljoonaa vuotta sitten erilaisten syväkivien 
syntyyn. Pääosa on vaaleita graniitinsukuisia kivilajeja, esim. grano-
dioriittia (kuva 4). 1 840–1810 miljoonaa vuotta sitten mannerlohko-
jen törmäysten seurauksena maankuori paksuuntui ja siihen syntyi 
jälleen suuria määriä kivisulaa. Tämä magma kiteytyi Saimaan alu-
eelle tyypillisiksi vaaleanpunaisiksi, yleensä suhteellisen pienialaisiksi 
graniiteiksi, joista karkearakeiset pegmatiittigraniitit ovat yleisimpiä.

Kallioperän nuorimman yksikön muodostavat Lappeenrannan suun-
nalla yleiset ja laaja-alaiset rapakivigraniitit (kuva 5). Ne kiteytyivät 
noin 1 650–1620 miljoonaa vuotta sitten kivisulasta maankuoren ylä-
osassa. Lappeenrannan seudun rapakivet ovat osa Etelä-Karjalasta 
Venäjän puolelle jatkuvaa laajaa ns. Viipurin rapakivimassiivia, jota 
pidetään kivilajin tyyppialueena maailmassa. Saimaa Geopark-alueen 
rapakiviesiintymillä on merkittävää kansainvälistä arvoa.

1,9 miljardia vuotta sitten poimuttuneen vuoriston juuriosissa syvällä 
maankuoressa syntyneet Saimaan alueen kivilajit ovat nykyään nä-
kyvillä, koska korkea poimuvuoristo on kulunut satojen miljoonien 
vuosien aikana pois maanpinnan eroosion johdosta. Rapakivien ki-
teytyessä noin 1,6 miljardia vuotta sitten tämän muinaisen vuoriston 
tasoittuminen oli jo edennyt pitkälle. Saimaan järvialueen kalliope-
rän rikkonaisuus johtuu aluetta lävistävistä eri-ikäisistä tektonisista 
hiertovyöhykkeistä (kuva 6). Ne kuvastuvat erityisesti alueen poh-
joisosassa vesialueiden verkkomaisena rakenteena ja usein suoraan 
vesipinnasta kohoavina jylhinä kalliojyrkänteinä.

Kuva 3. Kuvassa Huuhanrannan rantakallioita, jotka koostuvat suonigneissistä 
eli tummasta kiillegneissistä ja sitä halkovista vaaleista graniittisista juonista 
ja suonista. Kuva: K-M Remes / Saimaa Geopark

Kuva 4. Kuvassa Luotolahdenvuoren granodioriitista koostuvaa kalliota. Gra-
nodioriitti on kiteytynyt muinaisessa vuorenpoimutuksessa syvällä maankuo-
ressa muodostuneesta kivisulasta eli magmasta. Syvällä maankuoressa syn-
tyneet kivilajit ovat nykyään näkyvillä, koska korkea poimuvuoristo on kulunut 
pois maanpinnan eroosion johdosta. Luotolahdenvuoren ja lähialueen kalliot 
ovat siis muinaisen vuoriston juuriosia. Kuva: K-M Remes / Saimaa Geopark

Kuva 5. Kuvassa Kuivaketveleen linnavuoren rapakiveä. Linnavuoren rapaki-
vimuunnos on rapakivigraniittiporfyyri, jossa vaaleanpunainen kalimaasälpä 
esiintyy hajarakeina. Kuva: K-M Remes / Saimaa Geopark
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Kuva 6. Karttakuvassa näkyy Saimaa Geopark alueen kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeet punaisella viivoituksella.
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2.2 MAAPERÄN SYNTY

Geopark alueen rikkonaista ja topografialtaan vaihtelevaa kalliope-
rää 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. Saimaa Geoparkin alueella 

yleinen moreeni on jäätikkösyntyinen maalaji. Geopark-alueen sora- 
ja hiekkamuodostumat ovat pääosin jäätikköjokisyntyisiä, siltti- ja 
savikerrostumat jäätikön äärelle syvään veteen kerrostuneita. Mer-
kittävimmät jäätikköjokikerrostumat liittyvät Salpausselkiin ja niihin 
ainesta kuljettaneisiin syöttöharjuihin (kuva 7). Salpausselillä on suu-
ri tieteellinen merkitys. Ne ovat maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia.

Kuva 7. Saimaa Geoparkin karttaan on merkitty vihreällä muinaisen jäätikön reunaan kerrostuneet Ensimmäinen Salpausselkä (SS I) ja Toinen Salpausselkä (SS II). Punaisella 
rajatut vihreät jaksot kuvaavat katkonaisia harjujaksoja, jotka päättyvät Salpausselkiin. Salpausselkien syntyvaiheessa jäätikön edustalla oli muinainen Itämeri, Baltian jääjärvi.

Reunadeltan hiekka- ja 
sorakerrostumia 

Sand and gravel deposits in 
the ice-marginal delta

Hiekka- ja sorakerrostumiin työntynyttä 
moreenia ja moreenivalleja 

Till pushed into sand and gravel deposits 
and end moraine ridges
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Mannerjäätikko / Mannerjäätikko / 
Continental ice sheetContinental ice sheet

Baltian jääjärvi / Baltian jääjärvi / 
The Baltic ice lakeThe Baltic ice lake

Reunamuodostumat ovat 
muinaisen jäätikön reunan 
suuntaisia / Marginal 
moraine formations are in 
the same direction as the 
edge of the ancient ice sheet

Harjut ovat kerrostuneet muinaisen jäätikön 
virtaussuunnan mukaisesti / Eskers are deposited in 
the same direction as the glacial flow of the ice sheet

Hiekasta ja sorasta koostuva harju kerrostuu sulavan 
mannerjäätikön alla tunneliin tai railoon. 

An esker that consists of sand and gravel is deposited in 
a tunnel or crack underneath a melting glacier.

Piirros / graphics: Harri Kutvonen, GTK
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Mannerjäätikön alla toimineen jäätikköjokiverkoston pääreitit. /
The main routes of meltwaters beneath the melting ice sheet.

Reunamoreeneista ja jäätikköjokien kerrostamista deltoista 
koostuvia reunamuodostumajaksoja (SsI ja SsII) /
The Salpausselkä ice marginal formations (SsI and SsII), which 
consists mainly of glaciofluvial deltas, but also endmoraines 
deposited on the ice margin.

Hiekka- ja sorakerrostumat / Sand and gravel deposits
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Hienoaineskerrostumat keskittyvät Salpausselkävyöhykkeen kaak-
koispuolelle. Jään sulamista seuranneet vesivaiheet muokkasivat 
vanhempia maalajeja ranta- ja jokikerrostumiksi. Näin syntyneisiin 

muinaisrantoihin on tallentunut Saimaan monivaiheinen historia 
(kuva 8). Turve on Geopark-alueen nuorin maalaji.

Kuva 8. Saimaa Geoparkin karttaan on merkitty Suursaimaan vedenpinnan taso tummansinisellä ja nykyiset vesialueet vaaleansinisellä. Suursaimaa-vaiheessa vedenpinta 
alkoi vähitellen kohota Saimaan järviryhmän etelä- ja kaakkoisosassa, koska järviryhmän ensimmäinen lasku-uoma Pohjois-Savossa (ei näy kartalla) sijaitsi nopeamman 
maankohoamisen alueella. Suursaimaa-vaihe päättyi Vuoksen puhkeamiseen noin 5 700 vuotta sitten. Epätasaisesta maankohoamisesta johtuen Suursaimaan muinaisrannat 
ovat eri korkeustasoilla Geoparkin alueella. Ensimmäisellä Salpausselällä Suursaimaan taso on noin 80 m merenpinnan yläpuolella (m mpy) ja Geopark-alueen pohjoisosassa 
Mikkelissä noin 90 m mpy. Saimaan nykyinen pinnantaso on noin 76 m mpy.

Suursaimaa-vaihe käynnistyi vähitellen, kun kaikki Saimaan järviryhmän altaat olivat ku-
routuneet Itämerestä noin 9000 vuotta sitten / The Greater Saimaa phase was gradually 
started when all the basins of the Lake Saimaa group had isolated from the Baltic Sea 
about 9000 years ago.
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Lasku-uomat ja niiden toiminta-ajat
1 = Matkuslampi, lasku-uomana 6 900 - 5 700 vuotta sitten
2 = Kärenlampi, lasku-uomana 6 300 – 5 700 vuotta sitten
3 = Suursaimaavaihe päättyi Vuoksen puhkeamiseen 5 700 vuotta sitten.

Three outlet stages
1 = Matkuslampi outlet channel, active 6 900 - 5 700 years ago
2 = Kärenlampi outlet channel, active 6 300 - 5 700 years ago
3 = The Greater Saimaa era ended with the birth of the River Vuoksi 5 700 years ago.
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Saimaan alueella Salpausselät osoittavat mannerjäätikön reunassa 
toimineen Järvi-Suomen virtauskielekkeen ääriasemia (kuva 9). Reu-
namuodostumien syntyessä kielekkeen sisäosissa aktiivisesti virran-
nut jää muokkasi Geopark-rajauksen pohjoisosan maisemaa. Hitaasti 
etenevä paksu jäämassa irrotti alla olevasta kallioperästä lohkare-, 
ja kiviainesta sekä murskasi, jauhoi ja kerrosti sen kallioperää ver-
hoavaksi pohjamoreeniksi. Pohjamoreenia kerrostui myös sukkula-
maisiksi jäätikön liikesuuntaa osoittaviksi selänteiksi eli drumliineiksi. 

Geopark-rajauksen pohjoisosa sisältää edustavan näytteen Pieksä-
mäen drumliinikentästä. Kenttä, joka sisältää kymmeniä tuhansia 
drumliineita ja muita jäätikön synnyttämiä maastomuotoja, on la-
jissaan Suomen suurin ja myös kansainvälisesti merkittävä. Kentän 
drumliinien ja muiden muodostumien suunnista hahmottuva viuh-
kamuoto kuvastaa tarkasti jään liikkeitä Järvi-Suomen virtauskie-
lekkeessä Salpausselkien syntyvaiheessa.

2.3 SAIMAA GEOPARKIN GEOLOGISET ARVOT

Saimaan Geopark -alueen geologiset arvot koostuvat ikivanhas-
ta ja rikkonaisesta kallioperästä ja sen tunnetuimmasta kivilajista 
eli rapakivestä sekä viime jääkauden loppuvaiheessa mannerjää-
tikön eteen kerrostuneista massiivisista reunamuodostumista eli 
Salpausselistä. Geologista lisäarvoa antavat alueen pohjoisosan 
esimerkkikohteet Pieksämäen drumliinikentän muodostumista ja 
niiden eri variaatioista. Ne täydentävät glasiaaligeologisen sisällön 
Järvi-Suomen kielekevirran kaikki keskeiset osa-alueet kattavaksi. 
Kuvattujen geologisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta syntyneen 
Saimaan järvialueen kehitykseen on viime jääkautta seuranneena 
aikana vaikuttanut erityisesti epätasaisesta maankohoamisesta 
johtuva maanpinnan kallistuminen kohti kaakkoa. Luonnossa tämä 
kehitys ja Saimaan tarina näkyvät eri korkeustasoilla olevina mui-
naisrantoina, kalliomaalauksina sekä erityisesti Vuoksena ja Imatran 
koskena koskikirnuineen.

Geologia kuvastuu suoraan järvialueen muodoissa. Pohjoisessa 
syvämurrosten pilkkomilla rikkonaisilla kalliomailla Saimaa on pirs-
toutunut sokkeloiseksi vesistölabyrintiksi. Eteläisellä Saimaalla 
Salpausselkien ja niihin liittyvien syöttöharjujen esiintymisalueella 
järvimaisemalle ovat ominaisia kilometrien mittaiset matalat hiek-
karannat ja laajoja selkävesiä halkovat harjusaarien jonot. Saimaa 
tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden tutustua mannerjäätikön reu-
nassa toimineen kielekevirran kaikkiin keskeisiin muodostumatyyp-
peihin ja järvialueen monivaiheiseen historiaan. Lisäksi geologia on 
muovannut monimuotoisia ja erikoisia luontoympäristöjä, joihin on 
kytkeytynyt mannerjäätikön sulamista seuranneena aikana huomat-
tava määrä elolliseen luontoon ja kulttuuriin liittyviä arvoja.

Kuva 9. Kartassa näkyvät jääkauden loppuvaiheessa toimineet viuhkamaiset virtauskielekkeet Etelä-Suomen alueelta. Saimaa Geoparkin alueella toimi Järvi-
Suomen virtauskieleke. Ensimmäinen ja Toinen Salpausselkä kerrostuivat Järvi-Suomen virtauskielekkeen reunaan noin 12 300–11 600 vuotta sitten. Samoihin 
aikoihin virtauskielekkeen keskiosassa jäätikön pohjalla muodostui drumliineja.

Mannerjäätikön virtaussuunnat ja jään reuna-asemat /

Flow directions and marginal stages of the continental ice sheet

Drumliinit syntyivät Järvi-Suomen 
virtauskielekkeen sisemmissä osis-
sa. Drumliinin proksimaaliosassa eli 
jäätikön puoleisella sivulla on usein 
kallioydin. Moreeni on kerrostunut 
kallion taakse muodostaen pitkän 
selänteen (distaaliosa).

The drumlins were formed in the 
innermost parts of the Finnish Lake 
District ice lobe. The proximal part of 
the drumlin, or the side facing the ice 
sheet, is usually a rock core. Till builds 
up behind this rocky part, forming a 
long ridge (the distal part).
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2.5 GEOLOGISET MUODOSTUMAT, MAISEMAT JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Suomen lainsäädännössä on useita säädöksiä, jotka perustuvat sekä 
kansalliseen lainsäädäntöön että Euroopan unionin direktiiveihin, 
jotka sääntelevät maankäytön suunnittelua, luonnonvarojen hyö-
dyntämistä ja muuta toimintaa, jolla voi olla vaikutusta luonnonym-
päristöön tai maisemaan. Geologisesti merkittävä lakikokonaisuus 
on maa-aineslaki (555/1981) ja sen soveltamista koskeva hallituk-
sen asetus maaperän materiaalien hyödyntämisestä. Näiden lakien 
yleisenä tavoitteena on valvoa maa-ainesten käyttöä tavalla, jolla 
varmistetaan luonnon ja maiseman sekä muiden ympäristöarvo-
jen suojelu kestävän kehityksen suhteen. Maa-ainesten hankinnan 
sääntelyllä on vahva yhteys maankäytön suunnitteluun, maa- ja 
vesirakentamiseen, pohjavesien suojeluun sekä ympäristö- ja luon-
nonsuojeluun. Muut keskeiset lait koskevat rakentamista, liikennettä, 
metsiä sekä pinta- ja pohjavesien käyttöä.

Maa-aineslain noudattaminen on johtanut siihen, että Suomessa on 
kansallisella tasolla tehty valtakunnalliset inventoinnit arvokkais-
ta kallioalueista, kivikoista, moreenimuodostumista sekä tuuli- ja 
rantakerrostumista. Saimaa Geoparkin kohteista osa on kartoitettu 
näissä inventoinneissa ja ne on listattu UGG hakemusmateriaaleihin. 
Suomessa on tehty inventointi myös valtakunnallisesti arvokkaista 

harjualueista liittyen valtakunnalliseen harjujen suojeluohjelmaan. 
Lisäksi maakuntakaavoissa on osoitettu valtakunnallisesti ja maa-
kunnallisesti arvokkaat geologiset muodostumat (harjut, moreenit, 
kalliot jne.). Maakuntakaavamerkintä kertoo, että näillä alueilla on 
maa-aineslaissa mainittuja arvoja, joten maa-ainesten ottolupia ei 
alueille tulisi myöntää.

Maa-aineslain 3 §:

Tässä laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu:

1. kauniin maisemakuvan turmeltumista;

2. luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnone-
siintymien tuhoutumista;

3. huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luon-
nonolosuhteissa; tai

4. tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesi-
alueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen 
ole saatu vesilain mukaista lupaa.

2.4 MAA- JA KALLIOPERÄN HERKKYYS KULUMISELLE

Maaston kulumisen kannalta herkkiä kohteita ovat harjualueet ja 
hiekkarannat, joissa ohuen kunttakerroksen alla on helposti kuluvaa 
hiekkaa. Jos maaperää sitova kasvillisuuskerros rikkoutuu esimerkik-
si maastoajoneuvoilla tai pyörällä ajaessa, saattavat urat levitä hallit-
semattomasti ympäristön eroosion takia. Myös rankkasateet voivat 
leventää ja syventää uria. Toinen kulumiselle herkkä yhdistelmä on 
kalliot ja niiden päällä kasvavat sammalet ja jäkälät. Kallioalueiden 
jyrkissä kohdissa polut lähtevät helposti levenemään ja syntyy uusia 
uria, kun kallioita suojaava sammal- ja jäkäläkerros kuluu pois.

Saimaa Geoparkin alueen kallioperä on pääsääntöisesti kestä-
vää, mutta rapakivialueilla ja erityisesti moroutuvan eli helposti 

rapautuvan rapakivigraniitin kyseessä ollessa ympäristön eroosio voi 
käynnistyä tai vahvistua, jos kävijämäärät lisääntyvät hallitsematto-
masti. Saimaa Geoparkin alueella on myös kasvillisuuden kannalta 
silmälläpidettäviä alueita. Reunamuodostumilla ja harjuilla kasvaa 
paahdeympäristöissä rauhoitettuja kasveja kuten kangasvuokkoa 
ja hietaneilikkaa, joiden kasvustoja ei pidä talloa (kuva 10). Salpaus-
selkien alueella on myös pienialaisia rehevämmän kasvuston alueita, 
lehtoja, joita on pyrittävä suojelemaan. Maaston ja ympäristön säily-
misen kannalta olisikin ensiarvoisen tärkeää, että Saimaa Geoparkin 
kohteissa kuljetaan merkityillä poluilla ja reiteillä, tai maastoon ra-
kennettuja rakenteita pitkin.

Kuva 10. Kuvassa Huuhanrannan paahderinteellä kasvavaa hietaneilikkaa. Kuva: K-M Remes / Saimaa Geopark
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3  ALUEEN LUONTO JA ELÄIMISTÖ
Saimaa Geoparkin alueella suurimpia järvialtaita ovat Luonteri, Lietvesi, Yövesi ja Suur-Saimaa. Yöveden kaakkoiskulmaan 
sijoittuu Saimaan syvin kohta (82 m). Veden laatu on pääosin erinomainen. Vedet ovat niukkaravinteisia ja vähähumuk-
sisia. Alueen vesistömaisemaa leimaavat pohjoisosassa lukuisat kalliosaaret ja -jyrkänteet, eteläosassa hiekkaharjut ja 
-rannat. Kallio- ja maaperä on voimakkaasti suuntautunutta, mikä johtuu ruhjevyöhykkeiden suunnista ja mannerjään 
toiminnasta. Rannat ovat yleensä karuja ja suojaisissa lahdissa esiintyy runsaitakin järviruokokasvustoja. Veden kirk-
kautta ja karuutta kuvaavat pohjalehtisten vesikasvien, kuten lahnaruohot (Isoëtes), nuottaruoho (Lobelia dortmanna) 
ja raani (Littorella uniflora), esiintyminen.

3.1 METSÄT JA KASVILLISUUS

Alueen maisemassa hallitseva ovat metsät. Alueen maa-alasta lähes 
90 % on metsätalousmaata, joten talousmetsän osuus on suuri. Met-
sistä vähän yli 40 % on mäntyvaltaisia ja reilu kolmasosa kuusivaltai-
sia. Loppu viidennes metsistä on lehtipuuvaltaisia. Alueelta löytyy 
myös harvinaisia luontotyyppejä, kuten harjujen rinteiden paahde-
ympäristöjä, vaihettumis- ja rantasoita, lähteitä ja lähdesoita, bore-
aalisia luonnonmetsiä, jalopuumetsiä, metsäluhtia sekä puustoisia 
soita. Saimaan alue kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkee-
seen. Kasvistossa on runsaimmin itäisiä ja eteläisiä aineksia. Itäinen 
lajisto suosii mantereista ilmastoa. Alueella kaskettiin vielä niinkin 
myöhään kuin 1930 luvulla ja sen jäänteenä tavataan kaskiahojen 

kasvistoa kuten hirven- ja peurankello ((Campanula cervicaria ja C. 
glomerata), ruusuruoho (Knautia arvensis) ja pukinjuuri (Pimpinella 
saxifraga). Saaristossa kaskeamisen ja laidunnuksen jäljet näkyvät 
runsaina lehtisekametsinä. Rehevimmillä paikoilla esiintyy myös 
metsälehmusta (Tilia cordata). Harjusaarten kasvillisuus on karua 
ja metsät pääasiassa mäntykankaita. Kasvilajistoon kuuluu sekä 
tyypillisiä harjukasveja, että harvinaisia lajeja kuten hietaneilikka 
(Dianthus arenarius, syn. D. borussicus), kangasajuruoho (Thymus 
serpyllum) ja kangasvuokko (Pulsatilla vernalis).

Kuva 11. Suur-Saimaan alueella on paljon harjusaaria. Kuva: Sanna Poutamo
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3.2 ELÄIMISTÖ

Saimaa Geoparkin vesistöalueella on edustavaa selkävesien eläinla-
jistoa. Linnuston tyyppilajeja ovat kuikka (Gavia arctica) ja koskelot 
(Mercus) sekä lokkilinnut (Laridae) (kuva 12). Viime vuosina on erityi-
sesti laulujoutsen (Cygnus cygnus) runsastunut. Alueella pesii useita 
kalasääskiä (Pandion haliaetus). Nuolihaukka (Falco subbuteo) pesii 
rantojen ja saarien harvoissa männiköissä. Kalliojyrkänteillä puoles-
taan voi tavata uhanalaisen huuhkajan (Bubo bubo). Pikkulinnus-
ton erikoisuuksiin kuuluu Etelä-Savon maakuntalintu kuhankeittäjä 
(Oriolus oriolus).

Alue on erittäin uhanalaisen saimaannorpan (Pusa hispida saimen-
sis), lisääntymisaluetta. Saimaannorppa on norpan alalaji, jota ta-
vataan vain Suomessa. Se on relikti, joka jäi saarroksiin Saimaalle 
viimeisimmän jääkauden jälkeisen maankohoamisen seurauksena 
noin 8 000 vuotta sitten. Saimaannorppa on Suomen ainoa kotope-
räinen nisäkäs. Onnistuneilla suojelutoimenpiteillä on norppakanta 
saatu elvytettyä ja norppien määrä kaksinkertaistettua parissa kym-
menessä vuodessa. Tällä hetkellä norppia arvioidaan olevan noin 400, 
joista Saimaa Geoparkin alueella elää noin 100. Muista nisäkkäistä 
vesistöalueilla tavataan myös saukkoa (Lutra lutra).

Alueen merkittävin riistaeläin on hirvi (Alces alces). Hirvikanta on 
elinvoimainen ja tuottava. Hirvet ovat hyviä uimaan ja ne voivat siir-
tyä saariin jopa kilometrien matkan. Hirvi on esiintynyt kulttuurissa 
laajasti esihistoriallisista ajoista alkaen. Suomen kalliomaalauksissa 
30 prosentissa aiheena on hirvi (kuva 13). Kalevalaisessa runoudessa 
puhutaan Hiiden hirvestä, joka on vaikeasti pyydystettävä, voimakas 
ja nopea hirvi.

Saimaa Geoparkin kalalajistoon kuuluu mm. äärimmäisen uhanalai-
nen saimaannieriä (Salvelinus alpinus). Laji lisääntyy luonnonoloissa 

varmuudella vain Kuolimojärvessä. Muita uhanalaisia kaloja ovat vaa-
rantunut vaellusiika (Coregonus lavaretus lavaretus) sekä silmälläpi-
dettävä järvitaimen (Salmo trutta). Järvilohi (Salmo salar m. sebago) 
on luokiteltu luonnosta hävinneeksi, koska sen kanta on istutusten 
varassa. Alueen luontoa ja erityisesti saimaannorppaa on suojeltu 
Saimaa Geoparkin alueella perustamalla alueelle luonnonsuojelualu-
eita. Vesistö- ja saaristoalueet kuuluvat myös Euroopan Unionin Na-
tura 2000 luonnonsuojelualueverkostoon (https://www.ymparisto.
fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet).

Kuva 12. Tukkakoskelo (Mergus serrator) on yleinen näky Saimaalla. Kuva: 
Sanna Poutamo.

Kuva 13. Astuvansalmen kalliomaa-
lauksissa on useita hirvikuivioita. 
Hirven kuvaan on merkitty sydän 

ympyrällä.
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4  SUOJELUALUEET JA MERKINNÄT
Suomalaisilla on perinteisesti läheinen suhde metsiin, jär-
viin ja muuhun luonnonympäristöön. Tämä näkyy myös 
lainsäädännössä, joka vaalii luonnon- ja kulttuuriperintö-
ämme. Luonnonsuojelulain tavoitteet ovat:

• säilyttää luonnon monimuotoisuus

• vaalia luonnon kauneutta ja maisemia

• tukea luonnonvarojen kestävää käyttöä

• vahvistaa yleistä luonnontietoisuutta

• edistää tieteellistä tutkimusta

Vaikka Saimaa Geopark alue ei kokonaisuutena ole suojelualue, niin se 
sisältää kuitenkin useita alueita, joilla on erityyppisiä luonnonsuoje-
lumerkintöjä. Suomen luonnonsuojeluohjelmat ovat Suomen valtion 
hankkeita, jotka pyrkivät suojelemaan luontoa ihmisen vaikutukselta. 
Metsähallituksen julkaisemassa ”suojelualueiden hoidon ja käytön 
periaatteissa” luonnonsuojelualue määritellään: ” luonnonsuoje-
lulain nojalla perustetuksi erityisalueeksi, jonka tarkoituksena on 
joko alkuperäisen luontokokonaisuuden suojelu sellaisenaan taikka 
tiettyjen luonnon- piirteiden, kehitysprosessien, lajien, maisemien 
tai kulttuuriperäisen ympäristön säilyttäminen ja ylläpitäminen tai 

palauttaminen. Suojelu on pysyvä̈ ja tähtää̈ tulevaisuuteen. Alueen 
mahdollinen muu käyttö̈ on sovitettava sellaiseksi, ettei se vaaranna 
suojelutarkoituksen toteutumista.” (Metsähallitus 2014, s: 23)

Suomessa on kattava luonnonsuojelualueiden verkosto. Suuri osa 
suojelualueista sisältyy myös Natura 2000 -verkostoon. Luonnon-
suojelualueiden käyttöä säätelee jo kappaleen alussa mainittu luon-
nonsuojelulaki. Kansallispuistoille laaditaan lakisääteisesti hoito- ja 
käyttösuunnitelma. Se voidaan laatia myös muille luonnonsuoje-
lualueille, jos se on tarpeen. SuurSaimaa-Lietvesi-Luonteri Natu-
ra-alueelle on tehty hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallituksen 
toimesta. Tiettyjä ekosysteemejä suojelevat ohjelmat ovat soiden, 
lintuvesien, harjujen, lehtojen, rantojen ja vanhojen metsien suoje-
luohjelmat. Geologiselta kannalta merkityksellisimmät ovat ohjel-
mat kansallisille maisema-alueille, rannoille, harjuille, kallioalueille 
ja vesienhoidolle. Suojeltavat alueet ja kohteet otetaan huomioon 
myös kaavoituksessa, esim. maakuntakaavoissa. Huomioitavaa on, 
että Saimaa Geoparkin alueella ei ole kansallispuistoja eikä tiukan 
suojelun piirissä olevia luonnonpuistoja. Alueella on asetuksella pe-
rustettu Saimaan luonnonsuojelualue, joka jää hieman alle kansal-
lispuiston vaatimaa valtion omistamaa 1000 ha pinta-alaa. valtion 
maiden lisäksi alueella on kuitenkin suuri joukko yksityisten omis-
tamia luonnonsuojelualueita.

Kuva: Puumalan kunta
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Luontotyyppejä suojellaan Suomessa lainsäädännöllä ja kansainvä-
listen sopimusten kautta. Luonnonsuojelulaissa mainitaan yhdeksän 
suojeltavaa luontotyyppiä. Luontodirektiiviin luontotyyppejä suojel-
laan Natura 2000 -verkostolla. Varsinaiseksi luonnonsuojelualueeksi 
ei lasketa kuitenkaan sellaisia alueita, jotka osittain palvelevat luon-
nonsuojelun päämääriä, kuten esimerkiksi maa-aineslailla suojeltuja 
harjuja tai koskiensuojelulailla suojeltuja koskia. Myöskään Natura 
2000-verkostoon kuuluva alue ei ole lähtökohtaisesti luonnonsuoje-
lulain tarkoittama luonnonsuojelualue, jos sitä ei erillisellä päätöksellä 
ole sellaiseksi perustettu. Yksityinen luonnonsuojelualue (YSA) pe-
rustetaan yksityisessä omistuksessa olevalle alueelle, jossa maan-
omistajina voivat olla esimerkiksi yksityiset henkilöt, yhdistykset tai 
seurakunnat. Päätöksen taustalla olevina olennaisina tekijöinä ovat 
alueen rauhoitusmääräykset, joissa määritellään ne tekijät missä 
suhteessa alue on suojeltu. Suojelussa määritellään ne asiat, jotka 
alueella on kielletty ja sallittu. Myöskään kaikki luonnonsuojelulailla 
perustettavat alueet eivät välttämättä ole luonnonsuojelualueita, 
kuten maisema-alueet. (Metsähallitus 2014, s: 23–24.)

Saimaa Geoparkin kohteita kuuluu Natura 2000 -ohjelman piiriin 
(SAC Erityisten suojelutoimien alue). Alueella on myös yksityisiä 
luonnonsuojelualueita (YSA) ja muita luonnonsuojelualueita (MH) 
esim. Luonterin luonnonsuojelualue sekä suojeltuja luontotyyppejä 
(hiekkarantoja). Muut luonnonsuojelualueet (MH) ovat Metsähallituk-
sen hallinnassa olevia valtion asetuksella perustettuja luonnonsuo-
jelualueita. Metsähallituksella on myös omalla päätöksellä suojeltuja 
kohteita. Alueen saarista suuri osa on lisäksi suojeltu asetuksella 
Saimaan suojelualueista, Asetus (441/2014). Geoparkin kohteita on 
mukana valtakunnallisissa rantojen- ja harjujensuojeluohjelmissa. 
Luonnonsuojelulailla on suojeltu luonnonmuistomerkkejä (esim. 
Kummakivi, geokohde 16). Kiinteät muinaismuistot on suojeltu mui-
naismuistolailla, esim. kivikautiset asuinpaikat, linnavuoret, 1700-lu-
vun linnoitukset, salpalinja ja myös jotkut siirtolohkareet esim. 
Sormuskivi (geokohde 12). Jotkut Saimaa Geoparkin kohteista on 
suojeltu niiden geologisen arvon säilyttämiseksi esim. Rakokallion 
kalliohalkeama Anttolassa (geokohde 46) ja Pursialan hiidenkirnu 
Mikkelissä (geokohde 45). (UGG hakemusmateriaali)

Matkailuliiketoiminta, joka perustuu erilaisiin aktiviteetteihin, ku-
ten metsästykseen, kalastukseen ja maastoliikenteeseen tar-
vitaan maanomistajan lupa tai suostumus. Muuntyyppinen 

matkailuliiketoiminta on lähtökohtaisesti sallittua jokamiehenoikeu-
den tai yleiskäyttöoikeuden nojalla, jos tätä ei ole alueen rauhoitus-
määräyksissä kielletty tai sitä ei ole rajoitettu. Pysyvä toiminta ei 
kuitenkaan ole mahdollista jokamiehenoikeuden nojalla. Järjestet-
tyihin tapahtumiin tai matkailun yritystoimintaan voi kuitenkin liittyä 
alueen suojeluarvojen vaarantumiseen liittyviä piirteitä, jotka vaa-
tivat maanomistajan lupaa. Metsähallituksen suojelualueilla olevan 
palveluvarustuksen (esim. kotien ja laavujen) käyttö yritystoimintaan 
edellyttää Metsähallituksen lupaa tai suostumusta (Metsähallitus 
2014, s: 69–70). Lähtökohtaisesti yritystoimintaa suojelualueella 
suunnittelevan toimijan kannattaa ottaa yhteyttä maanomistajaan 
ja neuvotella alueen mahdollisesta käytöstä. Kohteisiin suunnitel-
tavien kehittämistoimien ja hoidon suunnittelun yhteydessä olisikin 
aina huolellisesti tarkistettava kohteeseen liittyvät suojelumerkin-
nät ja niiden vaikutukset ja rajoitteet. Kunnat voivat myös itsenäi-
sesti suojella alueellisesti merkittäviä maisema-alueita. Käytännön 
hoitotoimissa tämä voi näkyä esimerkiksi alueen harvennukseen 
liittyvissä toimenpiteissä, joissa arvokkaaksi maisema-alueeksi mer-
kityllä alueella kaava on otettava huomioon. Kaavoituksessa alueiden 
kehittäminen ja suojelu otetaan huomioon mm. suunniteltaessa vir-
kistysalueita ja luontomatkailun kehittämisalueita.

Erilaiset suojeluohjelmat ja merkinnät turvaavat osaltaan Saimaa 
Geopark alueen luonnon ja kulttuuriperinnön säilymistä. Ne läpileik-
kaavat kohteita kokonaisuudessaan kävijöistä alueen hallinnoijiin ja 
hoitajiin sekä palveluja tarjoaviin yrityksiin. Suunnitelman liitteenä 
on kartta, johon on merkitty Saimaa Geopark alueelta löytyvät suo-
jelualueet ja merkinnät (liite 1). Suojelualueet ja merkinnät on lisäksi 
merkitty kohteittain liitteenä olevaan taulukkoon, johon on yhteen-
vetomaisesti kerätty jokaisesta kohteesta niiden nykytilasta kertovaa 
informaatiota. Hallinnoinnin ja hoidon näkökulmasta suojelualueet 
on tärkeää ottaa huomioon suunniteltaessa kohteiden kehittämiseen 
liittyviä asioita, kuten uusien rakennelmien tekemistä. Hoidon puo-
lella suojelualueet vaikuttavat esimerkiksi polkujen raivaamiseen tai 
niiden siirtämiseen liittyvissä asioissa sekä mahdollisessa maiseman 
raivaamisessa. Suojelualueilla voidaan rajoittaa myös tarvittaessa 
ihmisten liikkumista luonnonsuojelutavoitteiden saavuttamiseksi. 
Jokamiehenoikeuksia voidaan rajoittaa kuitenkin vain perustelluista 
syistä (Metsähallitus 2014, s: 73–74). Saimaannorpalla on myös omat 
kävijöiden liikkumista rajoittavat aikansa (pesintä).

4.1 KAAVAT

Virkistysalueiden ja retkikohteiden käyttöä rajoittavat osaltaan kaa-
vamääräykset, jotka tulee huomioida rakentamisen ja metsänkäsit-
telyn suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi metsälaki, luon-
nonsuojelulaki, vesilaki ja aluekohtaiset suojelumääräykset voivat 
rajoittaa alueiden käyttöä matkailukohteina. Ennen rakentamista 
suunnitteluvaiheessa on varmistettava kunnasta lupatarve joko 
rakennus- tai toimenpideluvalle taikka toimenpideilmoitukselle – 
kaavamääräykset selviävät parhaiten kysymällä kunnan rakennus-
tarkastajalta. Jokamiehenoikeuksilla liikkumista rakentamattomilla 
luontoalueilla kaavat eivät estä. Kaavoituksella ohjataan maankäyt-
töä. Luontoalueilla usein ainoa kaava on yleispiirteinen maakunta-
kaava. Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntakaavat kattavat koko 
Geoparkin alueen ja niissä on suunniteltu alueen luonnonsuojelu, 
virkistys-, kulttuuriympäristö- jne. alueet sekä osoitettu geologi-
sesti arvokkaat kohteet. Asema- ja yleiskaavat ovat voimassa vain 
taajamissa ja rannoilla ja ohjaavat rakentamissa niissä. Matkailua 
ja muuta elinkeinotoimintaa on taajamien ulkopuolella suunniteltu 
myös lähinnä maakuntakaavoissa.

1. Yleiskaava 
Vesistöjen äärellä voi olla rantayleiskaava, jossa on rajoituksia 
tai määräyksiä alueen käsittelystä. Retkisatamat ja virkistys-
alueet Saimaan rannalla on yleiskaavoissa merkitty yleisiksi 
virkistysalueiksi, joilla tähän käyttöön tarkoitettu rakentaminen 
on mahdollista. Kaavassa voi olla rajoituksia metsänkäsitte-
lylle esimerkiksi ’arvokas maisema-alue’ merkinnällä. Kunta 
voi antaa määräyksen, miten lähelle rantaa saa rakentaa esim. 
grillikatoksen.

2. Asemakaava 
Taajama-alueet ja myös esim. kuntien satamat ovat asema-
kaava-alueella, jossa rakennus- ja tiealueet jne. on määritelty 
tarkemmin kuin yleiskaavoissa.

Kuva: Puumalan kunta
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4.2 ILMASTONMUUTOS

Saimaan alueen kunnat, maakuntien liitot ja paikalliset ELY-kes-
kukset allekirjoittivat 5.6.2019 Järvi-Suomen peruskirjan, jossa he 
sitoutuvat suojelemaan Saimaata ja pitämään sen puhtaana (finnish-
lakelandforum.fi). Peruskirjassa sitoudutaan toteuttamaan Saimaan 
alueella kestävää kehitystä, vahvistamaan alueen elinvoimaa, edis-
tämään vastuullista matkailua ja virkistyskäyttöä, tukemaan moni-
tieteistä Saimaa-tutkimusta sekä parantamaan vesistön elinympä-
ristöjä ja veden laatua. Peruskirja on tarkoitettu pitkäjänteiseksi ja 
jatkuvaksi kehityspoluksi Saimaan puolesta. Mikkeliin on esimerkiksi 
rakenteilla MBR-tekniikalla toimiva uusi jätevedenpuhdistamo, joka 
on valmistuessaan Euroopan ja samalla maailman moderneimpia 
jätevedenkäsittelylaitoksia. Teollisuuden ja yhdyskuntien jätevedet 
puhdistetaankin Saimaa Geoparkin alueella jo nyt tehokkaasti. Myös 
maa- ja metsätalouden päästöjä torjutaan mm. suojavyöhykkein.

Ilmaston lämpenemisen myötä järvien jääpeiteaika lyhenee ja jään-
paksuus ohenee. Sadan vuoden aikana keskimääräinen jään paksuus 
on ohentunut 25 senttiä Lappeenrannan Lauritsalassa, lisäksi Sai-
maan jäätyminen on myöhentynyt ja jäänlähtö aikaistunut. Ilmaston-
muutos vaikuttaa myös tulviin. Lumen määrän vähetessä kevättulvat 
pienenevät, mutta toisaalta sateiden on arvioitu lisääntyvän, mikä 
voi kasvattaa tulvia. Ilmastonmuutoksen vaikutus riippuu siitä mis-
sä päin Suomea vesistö sijaitsee ja vesistön ominaisuuksista, esim. 
koosta. Yleistäen voidaan sanoa, että kevättulvat pääosin pienenevät 
ja aikaistuvat, ja syys- ja talvitulvat yleistyvät ja kasvavat.

Vähälumisilta tai lumettomilta pelloilta ja metsistä huuhtoutuu talvi-
sateiden mukana talviaikaan aikaisempaa enemmän ravinteita vesis-
töihin, mikä rehevöitymisen myötä voi heikentää paikoin vesien tilaa. 
Muutoksia vesien tilassa onkin havaittu koko pohjoisella pallonpuolis-
kolla. Ilmastonmuutos voi vaikuttaa myös saimaannorppakantoihin, 
sillä naaras synnyttää yhden poikasen helmi-maaliskuussa lumiki-
nokseen kaivettuun pesään, joka tarjoaa vastasyntyneelle suojaa. 
Viime vuosina on vähäisen lumipeitteen vuoksi jouduttu kolaamaan 
lumikinoksia norpille pesimäpaikoiksi.

Saimaan alue on osa Fennoskandian Vihreää Vyöhykettä, joka ulottuu 
Jäämereltä Itämerelle seuraillen Suomen ja Venäjän rajaa molemmin 
puolin. Fennoskandian vihreä vyöhyke puolestaan on osa koko Eu-
roopan poikki kulkevaa Euroopan vihreää vyöhykettä (https://www.
ym.fi/vihreavyohyke ). Saimaan alueella Fennoskandian Vihreällä 
Vyöhykkeellä korostuvat erityisesti vesistöt eli ”sininen vyöhyke” 
ja luontomatkailu. Vihreä vyöhyke on Euroopan tärkeimpiä ekolo-
gisia käytäviä, joka mm. auttaa lajeja sopeutumaan ilmastonmuu-
tokseen. Fennoskandian vihreän vyöhykkeen yhteistyön tavoitteet 
ovat samat kuin Saimaa Geoparkin, eli luonnon monimuotoisuuden 
turvaaminen, alueiden elinkeinojen kehittäminen kestävästi perus-
tuen alueen ainutlaatuiseen luontoon, geologiseen monimuotoisuu-
teen sekä kulttuuriperintöön ja ympäristötietoisuuden lisäämiseen. 
Saimaa Geopark on luonut yhteistyökontaktin Vihreän Vyöhykkeen 
toimijoiden kanssa.

Etelä-Karjala on liittynyt Suomen ympäristökeskuksen koordinoi-
maan Kohti hiilineutraaleja kuntia (Hinku) -verkostoon. Hinku-maa-
kunnat sitoutuvat yhdessä alueen Hinku-kuntien kanssa vähentä-
mään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 
2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Etelä-Karjalan maakunta on 
sitoutunut keskeisessä strategiassaan ilmastonmuutoksen hillintään 
(http://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Hinku). Saimaa Geopark on 
mukana Imatran kaupungin HINKU-hankkeen kautta ilmastonmuu-
toksen ehkäisyssä.

Etelä-Karjalassa Lappeenrannan kaupunki haluaa kehittyä euroop-
palaisena vihreänä kaupunkina. Kaupunki on muuttanut omaa toi-
mintaansa vihreämmäksi ja jatkaa työtä sen eteen vielä vahvemmin. 
Tavoitteena on laskea koko kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä ja 
kasvattaa jätehuollon materiaalikierrästysastetta. Vesistöjä kunnos-
tetaan ja luonnon erityispiirteitä tuodaan esiin entistä enemmän. 
Kaupunki on hakenut uudestaan Euroopan vihreimmän kaupungin 
(Green Leaf) titteliä vuodeksi 2021. Mikkeli on menestynyt samai-
sessa kilpailussa ollen palkintosijalla vuonna 2016. Lappeenranta 
ja Mikkeli ovat Saimaa Geoparkin jäsenkuntia ja sitä kautta mukana 
toiminnassa välillisesti.

Etelä-Savon maakuntaliitto on antanut kestävän kehityksen lu-
pauksen YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman mukaisesti. Lupa-
us on tehty valtioneuvoston hallinnoimalla verkkosivustolla www.
sitoumus2050.fi. Maakuntaliiton päätös omaa toimintaa koskevan 
lupauksen lisäksi koko maakuntaa koskeva lupaus on, että liitto te-
kee yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa Saimaan seudusta 
vastuullisen matkailun mallialueen maailmalle. Saimaa Geopark on 
mukana ilmastonmuutoksen hillinnässä yllämainittujen toimien ja 
yhteistyökumppaneiden kautta. SGP osallistui sitoumus2050 -kam-
panjaan haastamalla yrityspartnerit ja Rokua Global Geoparkin sekä 
muut suomalaiset geopark-projektit.

Ilmastonmuutoksen hillintä nojautuu myös SGP:n toteuttamaan 
Unesco Global Geoparkien Sustainable Development Goals - peri-
aatteisiin, joissa suositaan lähialuematkailua, elinvoiman tuomista 
maaseutualueille, lähiruoan esiin nostamista, geologisen perinnön 
ja luonnon- sekä kulttuuriperinnön vaalimista.

Saimaa Geoparkin yrityspartnerit ovat myös osaltaan vakuuttaneet 
toimivansa kestävän kehityksen ja vastuullisen matkailun periaat-
teiden mukaisesti. Ilmastonmuutoksen hillintä näkyy myös ympä-
ristökasvatus työssä, jota SGP toteuttaa alueen yhteistyökouluille. 
Saimaa Geopark ry suunnittelee myös oman hiilijalanjäljen laskemista 
ja sen kompensoimista istuttamalla puita oppilaitosyhteistyön puit-
teissa. Ensimmäiset toimet asian tiimoilta toteutetaan vuonna 2020.
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4.3 ALUEIDEN OMISTUS

Saimaa Geopark ry ei suoraan omista eikä hallinnoi geo-, luonto- ja 
kulttuurikohteita. Jäsenkuntien omistamien kohteiden osalta hallin-
nointi on välillistä. Hoito- ja hallinnointi sekä kunnossapitovastuu on 
kohteiden omistajilla tai yhteistyösopimusten kautta kohteesta vas-
taavilla tahoilla. Saimaa Geopark kohteilla ja niihin läheisesti liittyvillä 
alueilla on useita maanomistajia, kuten Metsähallitus, seurakunnat, 
kunnat, yritykset ja yksityiset metsänomistajat. Yksi tärkeä kohta 
on jokamiehenoikeudet ja miten niitä tulkitaan. Jokamiehenoikeus 
käsitteenä mielletään Suomessa oikeudeksi liikkua, oleskella, leiriytyä 
tilapäisesti ja hyödyntää tiettyjä luonnonantimia toisen maalla ilman 
maanomistajan lupaa. Laajemmassa mielessä jokamiehenoikeudella 
tapahtuvan toiminnan voi ajatella kattavan sellaisen toiminnan, jo-
hon ei tarvita maanomistajan suostumusta, viranomaisen lupaa tai 
jota ei muuten ole kielletty.

Yksityisten maanomistajien kanssa toimiessa kyseessä on tyypil-
lisesti suostumus tai sopimus jonkin tietyn maa-alueen käytöstä. 
Oikeudellisesti suullinenkin sopimus on pätevä, mutta mahdollisten 
ristiriitatilanteiden varalta kirjallinen sopimus on parempi ja myös 
turvallisempi vaihtoehto (Ympäristöministeriö 2012). Selkeillä so-
pimuksilla estetään samalla turhia yhteentörmäyksiä maanomis-
tajien kanssa. Saimaa Geopark ry ja MTK on laatinut yhteistyössä 
maankäyttösopimuksen yksityisten maanomistajien kanssa (liite 
2). Sopimusta jäsenkunnat voivat käyttää sopiessaan esimerkiksi 
opasteiden asentamisesta tai parkkipaikkojen tekemisestä yksityi-
sen maanomistajan maille. Sopimuksessa määritellään kohdealue 
karttoineen sekä käydään läpi kohdealueen käyttöön liittyvät nykyi-
set säännökset ja rajoitteet. Sopimuksessa määritellään myös yksi-
tyiskohtaisesti ne toimenpiteet, jotka maanomistaja sallii maillaan 
tehtävän. Esimerkiksi tarvittaessa polun ympäristön raivaamisen 
tai opasteiden asentamisen. Selkeällä opastuksella taataan myös, 
etteivät kävijät eksy lähistön kiinteistöjen pihaan ja yksityisalueil-
le. Sopimuksessa voidaan sopia myös isompien rakenteiden, ku-
ten jätekatoksen tai laavun rakentamisesta. Isommissa rakenteissa 
täytyy ottaa huomioon myös muut lupa-asiat, kuten mahdolliset 
rakennuslupa-asiat. Sopimuksessa määritellään lisäksi sopimuksen 
kestosta ja mahdollisesta irtisanomisesta sekä kohdealueen käytöstä 
yksityiselle maanomistajalle maksettavasta korvauksesta. Lisäksi 
sopimus velvoittaa maanomistajaa ilmoittamaan kunnalle ennakol-
ta alueella suoritettavista metsänhoitotoimista ja hakkuista sekä 
muista vastaavista toimenpiteistä, joilla voi olla merkitystä kohdealu-
eella liikkumiseen; ja informoimaan metsästysseuroja kohdealueen 
käytöstä, jos kohdealue on metsästysseuran käytössä. Sopimusta 
on käytetty sangen vähän sellaisenaan, koska sopimus on hyvinkin 
yksityiskohtainen. Sopimus on kuitenkin antanut viitteitä jäsenkun-
nille siitä, mitä asioita sopimuksessa on hyvä sopia.

Vuosina 2017–2019 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-
masta rahoitettu Saimaan opasteet-hankkeen aikana yksityisten 
maille pystytettyjen opasteiden sijoituksesta tehtiin sopimukset 
kyseisen jäsenkunnan ja maanomistajien kesken. Sopimuksen mu-
kaan kohdealueen käyttö perustuu pääosin jokamiehenoikeuksien 
hyödyntämiseen.

Yksi tulkinnanvarainen asia on se, mihin jokamiehenoikeudet lopulta 
antavat luvan ja voiko maanomistaja rajoittaa jokamiehenoikeuksia 
omilla maillaan. Jokamiehenoikeuksiin liittyen on ollut yksityisten 
maa-alueiden hyödyntäminen liiketoiminnallisessa tarkoituksessa, 

jonka usein on tulkittu olevan jokamiehenoikeuksien ulkopuolella. 
Lisäksi yksityisten henkilöiden harrastustoiminta voi tuoda pulmia 
maankäyttöön.

SGP:n ja MTK:n maankäyttösopimuksessa on myös määritelty, että 
jos Saimaa Geopark aluetta hyödynnetään yritystoimintaan, mak-
sulliseen palvelutoimintaan ja/tai liiketoimintaan kunnan tai jonkun 
muun kolmannen osapuolen toimesta ”maanomistajalla on oikeus 
sopia alueen käytöstä ja siihen liittyvistä korvauksista ko. tahon 
kanssa”.

Saimaa Geopark ry on hakenut maaseuturahastosta kaksivuotista 
hanketta, jossa yhtenä toimenpiteenä on yhteisten pelisääntöjen 
sopiminen yrittäjien, maanomistajien ja virkistysalueorganisaati-
oiden kesken kohteiden yrityskäytöstä. Metsähallituksella on omat 
yhteistyösopimukset kansallispuistoissa toimivien yrittäjiä kanssa ja 
samantyyppistä mallia on suunniteltu virkistysalueorganisaatioiden 
kanssa jo pidemmän ajan. Kasvavat asiakasmäärät vaikuttavat koh-
teiden huoltotiheyteen sekä kuormitukseen ja aiheuttavat lisäkuluja. 
Yrityksiltä on tullut myös toiveita siitä, että yksityisten maanomis-
tajien kanssa tehdään kaikkia yrittäjiä koskeva maankäyttösopimus, 
ettei yritysten tarvitse itse laatia sopimuksia erikseen. Yhteisten 
pelisääntöjen osalta kohteisiin voidaan suunnitella eräänlaista viit-
teellistä varauskirjaa, jossa ainakin ohjelmapalveluyrittäjät ovat tie-
toisia toistensa suurimmista ryhmistä.

Maastoon sijoitettavat opasteet vaativat aina luvan kysymisen ja 
mahdolliset tienvarsiopastukset on lähtökohtaisesti neuvoteltava 
Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa, joka hoitaa valtakunnallisesti 
tienvarsiopasteiden lupa-asioita. Lauhavuori-Hämeenkangas Geo-
park- projekti on käsitellyt tienvarsiopasteita syksyllä 2019. Pirkan-
maan ELY-keskuksen ja Väyläviraston viesti tienvarsiopastukseen 
on seuraavanlainen:

”Palvelukohteiden viitoituksen päätarkoitus on varmistaa tien-
käyttäjän löytäminen perille opastettavaan kohteeseen. Laa-
jana alueena geopark ei ole maanteiden kohteena mahdollinen 
opastettava. Esim. kansallispuistoista opastetaan niiden pysä-
köinti tai erillinen opastuskeskus. Opastus tulisi kyseeseen, jos 
geoparkkia varten perustettaisiin oma erillinen opastuspiste 
pysäköintialueineen. Sille voi saada opastusluvan.

Tekstillinen Geopark-lamelli on mahdollinen muiden matkailu-
kohteiden opasteiden (ruskeapohjaiset) tai muiden opastetta-
vien kohteiden, esimerkiksi kansallispuistojen lisäinformaatio-
na. Nykyinen ja uusikaan tieliikennelainsäädäntö eivät sisällä 
mahdollisuutta Geopark-tunnuksen käytölle liikennemerkeissä. 
Se vaatisi käytännössä lakimuutoksen, koska liikennemerkit on 
määritelty nyt hyväksytyssä tieliikennelaissa.

Tietoisuutta Geopark-alueista ja niille saapumisesta voisi ajatel-
la lisättävän tienvarsimainoksilla, joissa kerrottaisiin tällaiselle 
alueelle saapumisesta. Ne eivät siis olisi liikennemerkkejä, mutta 
voisivat itse asiassa olla näkyvämpiä ja hyvinkin toimivia tarpei-
siinne. Myös näiden asioiden lupakäsittely on valtakunnallisesti 
keskitetty Tampereelle Pirkanmaan ELY-keskukseen.”

(T. Österman, Väylävirasto, 2019)
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5  GEOPARK KOHTEIDEN NYKYTILA
Suunnitelman rakenne perustuu kolmen näkökulman varaan, joiden kautta myös kohteiden kartoitus suoritettiin: kävi-
jänäkökulma, hoito- ja hallinnointi näkökulma sekä kehittämisnäkökulma.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman tarkoituksena on kohteiden kunnon ja 
palveluvarustuksen selvittämisen lisäksi pohtia kävijälle kohteista 
muodostuvaa kokonaisvaltaista kokemusta. Kokemuksen voi ajatella 
alkavan siitä, miten kohteista on löydettävissä etukäteen informaa-
tiota ja miten ne ovat saavutettavissa, siihen minkälainen kokemus 
kävijälle kohteesta lopulta muodostuu. Asiakkaan näkökulma on 
mahdollista yhdistää suunnitelmaan mukaan, koska kartoituksen 
tekijä tuli alueelle ”ulkopuolelta” eikä tiennyt kohteista etukäteen 
mitään. Näin suunnitelmaan saatiin mukaan myös aito kävijänäkö-
kulma. Suunnitelman yksi avainkohdista onkin sen suuntaaminen eri 
toimijoille heitä hyödyntävällä tavalla. Vaikka näkökulmat on jaettu 
kolmeen eri kategoriaan, ne eivät ole kuitenkaan toisistaan erillisiä, 
vaan liittyvät vahvasti toisiinsa ja menevät siten osittain päällekkäin. 
Kaikkiaan kohteiden kartoituksessa huomiota on kiinnitetty 11 eri 
aihealueeseen:

• Informaation tarjontaan

• Saavutettavuuteen

• Opastusjärjestelmään

• Reitteihin

• Esteettömyyteen

• Kohteiden kulumiseen ja mahdollisen kulumisen seurannan 
tarpeeseen

• Yleisnäkymään ja siisteyteen

• Palveluvarustukseen

• Lähialueen palveluihin

• Lähialueiden yrityksiin

• Kehityspaikkoihin

Kävijänäkökulma

Kävijänäkökulma lähestyy kohteita asiakkaan näkökulmasta ja pyrkii 
avaamaan mahdollisia haasteita mitä kohteisiin liittyy, kun niissä 
vieraillaan. Lähtökohtana tulisi olla, että käyttäjäkokemus on tehty 
mahdollisimman helpoksi ja turvalliseksi. Tarkastelu painottuu var-
sinkin kohteen saavutettavuuteen ja käytettävyyteen. Niihin liittyy 
varsinkin sellaiset teemat kuten kohteesta löydettävä informaa-
tio, miten kohde on ylipäänsä saavutettavissa, paikan päällä oleva 
opastus ja mahdollisten reittien kunto sekä yleisnäkymä ja siisteys. 
Tärkeitä teemoja ovat myös kohteen esteettömyys ja palveluvarus-
tus sekä lähialueelta löytyvä palvelut. Käyttäjänäkökulma leikkaakin 
suurinta osaa kohteiden kartoituksessa esiintyneistä aihealueista. 
Käyttäjäkokemusta voi siten parantaa tai vastaavasti heikentää useat 
eri tekijät.

Hallinnointi- ja hoitonäkökulma

Hallinnointi- ja hoitonäkökulmassa kiinnostus on monin paikoin sa-
moissa asioissa kuin käyttäjänäkökulmassa. Tarkoituksena on pitää 
huolta siitä, että kohteet ovat kävijöille mahdollisimman vetovoimai-
sia ja luovat sitä kautta niiden käyttäjille elämyksellisiä kokemuksia. 
Hallinnointi- ja hoitonäkökulmassa on tarkoituksenmukaista pohtia 
missä kunnossa kohteet ja niiden palveluvarustus on sekä miten 
hallita kävijöiden kulkemista ja sitä kautta estää kohteiden kulumista. 
Tarkoituksena on lisäksi pohtia miten kohteiden hallinnointi ja hoito 
olisi parhaiten toteutettavissa. Näkökulmassa korostuu jatkuvuus. 
Kohteiden vetovoimaisuudesta huolehtiminen takaa miellyttävän 
käyttäjäkokemuksen ja samalla pyritään turvaamaan kohteiden 
mahdollisimman vähäinen ympäristöllinen muutos ja luontoarvo-
jen säilyminen.

Kehittämisnäkökulma

Kehittämisnäkökulmassa kaksi aikaisempaa näkökulmaa yhdistyy. 
Kehittämisnäkökulman tarkoituksena on pohtia mitä mahdollisia 
haasteita kohteissa käyttäjän kannalta on ja miten kävijäkokemusta 
voitaisiin parantaa. Samalla pyritään pohtimaan mahdollisia hoi-
toon ja hallinnointiin liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Suunnitelman 
yhteydessä on toteutettu sähköpostitse lähetetty kysely kohtei-
den hallinnoinnista ja hoidosta vastaaville tahoille. Kyselylomake 
on suunnitelmassa liitteenä. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä tie-
toa siitä ketkä vastaavat kohteiden hoidosta ja hallinnoinnista sekä 
kartoittaa heidän näkemyksiään hoidon ja hallinnoinnin nykytilasta 
ja tulevaisuuden kehityskohteista. Suunnitelmassa kyselyä ei aika-
taulullisten haasteiden vuoksi toteutettu paikallisille yrittäjille eikä 
muille toimijoille, mutta suunnitelmasta selviää eri palveluiden, kuten 
saavutettavuuteen ja majoitukseen liittyviä haasteita, joihin paikal-
liset toimijat voivat pyrkiä vastaamaan.

Suunnitelman seuraavassa osassa käydään läpi yleisellä tasol-
la aihealueittain kartoituksesta syntyneitä havaintoja. Tarkem-
mat kohdekuvaukset on tehty Blogger-nimiselle verkkosivustolle 
https://samilehtinen.blogspot.com/   kirjaudu sivulle gmailin kautta: 
sgphoitokaytto@gmail.com  (salasana Drumliini2), johon ohjaava 
linkki löytyy myös suunnitelman liiteosiosta. Kohdekuvausten siirto 
erilliselle verkkosivustolle on tehty varsinkin tilan säästämisen takia. 
Sivustolta löytyy jokaisesta kohteesta kuvineen kartoituksen tulos 
kohteiden nykytilasta ja kehitysehdotuksia. Jokaisesta kohteesta 
on lisäksi tehty erillinen liitetaulukko, johon on kerätty 11 aihealueen 
tärkeimmät asiat. Kohteiden lukumäärän ja käytettävissä olleiden re-
surssien rajallisuuden vuoksi suunnitelmassa ei ollut mahdollisuutta 
jokaisesta kohteesta tehtävään syvälliseen analyysiin. Tarkoituksena 
on ollut luoda niistä kuitenkin mahdollisimman hyvä kokonaiskuva, 
joka voi toimia samalla pohjana tuleville kehittämissuunnitelmille.
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6  YHTEENVETO KOHTEIDEN NYKYTILASTA
Saimaa Geoparkin geologisia kohteita on yhteensä 65. Kohteita on paljon ja ne eroavat toisistaan monien tekijöiden 
osalta. Esimerkiksi kaupunkikohteet ovat helposti saavutettavissa, kun taas syrjemmässä ja varsinkin saarissa sijaitseva 
kohteet ovat saavutettavuuden takia haasteellisempia.

Kohteista löytyvä palveluvarustuksen taso ja opastuksen määrä 
vaihtelee. Edellä mainituista syistä johtuen kohteiden nykytilasta 
on hankalaa tehdä selkeitä yleistyksiä. Kaksi kohteista jouduttiin jät-
tämään suunnitelmasta pois logistisista ja aikataulullisista syistä. Ku-
ten aiemmin on mainittu, kohteiden tarkemmat nykytilan kuvaukset 

löytyvät suunnitelman liiteosiossa olevan linkin avulla sekä liitteenä 
olevasta taulukosta. Seuraavaksi pyritään kuitenkin tuomaan esiin 
joitakin sellaisia tekijöitä, jotka toistuivat isossa osassa kohteista. 
Yhteenveto kohteista käydään läpi samojen teemojen kautta, joilla 
kohteita on kartoituksessa lähestytty.

Kuva: Puumalan kunta / Timo Hämäläinen
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6.1. INFORMAATIO

Informaatio on tärkeässä roolissa, kun ajatellaan sitä, mitä etukäteis-
tietoa kohteista on saatavissa ja miten kohteet ovat löydettävissä. 
Kattavan ja helposti löydettävän informaation avulla on mahdollista 
tuoda kohteita paremmin esiin ja lisätä sitä kautta niiden tunnetta-
vuutta ja kiinnostavuutta. Etukäteen saatavissa olevan informaation 
lisäksi tärkeässä roolissa on myös kohteissa paikan päällä tarjottava 
informaatio. Tätä kautta informaatio on läheisesti yhteydessä myös 
opastusjärjestelmään. Kattavan informaation avulla mahdollinen 
kävijä kykenee myös suunnittelemaan kohteessa käymisen mahdol-
lisimman tarkasti etukäteen ja saamaan tietoa esimerkiksi kohteen 
saavutettavuudesta ja lähialueen palveluista, kuten majoituksesta. 
Kartoituksessa huomiota kiinnitettiin varsinkin siihen, miten helposti 
informaatio on löydettävissä ja miten kattavaa se on. Lähtökohtana 
voidaan pitää sitä, että tärkeimmän informaation tulisi löytyä Sai-
maa Geopark yhdistyksen sivujen ja Saimaa Geopark opastetaulujen 
kautta.

Nykytila

Saimaa Geopark yhdistyksen sivuilla kohteet on jaettu tällä het-
kellä kunnittain ja jokaisesta kohteesta löytyy oma sivunsa, joissa 
keskitytään varsinkin kohteiden geologisten piirteiden esittelyyn. 
Sivuilta löytyy myös jokaisen kohteen kohdalta koordinaatit, jotka 
helpottavat sähköisten apuvälineiden avulla kohteen löydettävyyttä. 
Useimmista kohteista löytyy lisäksi informaatiota kuntien omilta 
matkailusivuilta ja kuntien omistamien matkailuyhtiöiden sivujen 
kautta. Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien sivuilta on myös 
löydettävissä kohdekuvauksia kohteista. Lisäksi kuntien matkailuin-
fot tarjoavat vaihtelevasti omissa infopisteissään Saimaa Geopark 
materiaalia. Saimaa Geoparkilla on myös kumppanuusyrityksiä, 
joista Saimaa Geopark materiaalia on saatavissa. Kohteissa paikan 
päällä oleva informaatio vaihtelee määrällisesti ja monet eri toimijat 
osallistuvat informaation tarjontaan. Saimaan opasteet- hankkeen 
puitteissa opasterunkoja pystytettiin alueelle 95 ja opastekylttejä 
327. Osa pystytyksistä tehdään kesällä 2020. Maaseuturahastosta on 
haettu uutta hanketta, jossa suunnitellaan lisää opaskylttejä myös 
luonto- ja kulttuurikohteisiin sekä muodostetaan opasteisiin nojau-
tuvia Saimaa Geopark -reittejä valmiiden reittien pohjilta. Päätökset 
hankkeesta saadaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Vahvuudet

• Informaatiota on tarjolla runsaasti ja sitä on mahdollista löytää 
useasta paikasta

• Saimaa Geoparkin kotisivut ovat selkeät ja kohteet ovat sieltä 
helposti löydettävissä

• Saimaa Geopark sivut tarjolla suomen lisäksi myös englanniksi

• Runsaasti informaatiota alueen geologiasta ja sen piirteistä

• Englanninkielistä materiaalia runsaasti saatavilla ja osa materi-
aalista myös venäjäksi

• Kaikki geo-, luonto- ja kulttuurikohteet löytyvät myös Google 
Maps palvelusta nimellä Saimaa Geopark

Haasteet

• Informaatio on pirstaloitunut moneen paikkaan

• Kohteista voisi olla tarkemmat kohdekuvaukset Saimaa Geoparkin 
kotisivuilla (vaativuus, esteettömyys, parkkipaikat)

• Parempi linkittäminen Saimaa Geoparkin nettisivujen ja Outdoor 
Activen tietojen välillä, myös Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön 
reittitietojen ja heidän Outdoor Active-tietojen linkitys Saimaa 
Geoparkin tietoihin

• Osasta kohteista puuttuu selkeä tieto siitä, ovatko ne helpommin 
saavutettavissa maitse vai vesitse

• Selkeät geologiset rastit puuttuvat useista kohteista, jolloin kä-
vijän voi olla vaikeaa hahmottaa mihin hänen pitäisi kohteessa 
mennä

• Informaation määrä paikan päällä on jakautunut epätasaisesti. 
Joissakin kohteissa informaatiota on tarjolla runsaasti, kun taas 
joihinkin paikkoihin sitä kaipaisi lisää

• Osa paikan päällä olevista informaatiokylteistä huonokuntoisia 
ja niiden lukeminen on hankalaa (ei Saimaa Geopark opasteet)

• Kohteissa monien eri toimijoiden opasteita ja niissä monesti pääl-
lekkäisyyksiä ja tietoa on tarjolla hetkittäin jopa hieman liikaa

• Kohteissa olevat Saimaa Geopark opasteet usein hyvin asiapitoi-
sia ja kävijän voi olla haastavaa ymmärtää geologiasta kertovaa 
eksaktia tietoa

• Kohteiden historiaa ja niihin liittyviä tarinoita voisi tuoda infor-
maation kautta vahvemmin esiin. Geologian perinnön vahvempi 
yhdistäminen ihmisen historiaan

• Osassa kohteista vaikea hahmottaa, mikä on Geoparkin lisäarvo, 
johtuen useiden eri toimijoiden opasteista

• Voisiko informaatiossa painottaa vahvemmin laittomien nuotio-
paikkojen kiellosta
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6.2. SAAVUTETTAVUUS

Saavutettavuus on tärkeässä roolissa siinä, että kävijöiden olisi mah-
dollisimman helppo tavoittaa kohteet. Kävijöiden kannalta hyvä saa-
vutettavuus onkin avainasemassa. Kohteisiin pääsyn tulisi tapahtua 
lisäksi ympäristöä ja ilmastoa mahdollisimman vähän kuormittavalla 
tavalla. Yhtenä suunnitelman vahvana teemana on ilmastonmuutos 
ja sen torjunta. Saimaa Geopark alueella siihen kyetään parhaiten 
vaikuttamaan parantamalla kohteiden saavutettavuutta ja tukemalla 
niihin pääsyä ympäristöä säästävällä tavalla. Saimaa Geopark alue on 
laaja ja monet siellä olevista kohteista sijaitsevat saavutettavuuden 
kannalta haasteellisissa paikoissa. Saavutettavuuden kehittäminen 
ja parantaminen onkin Saimaa Geopark alueen tulevaisuutta ajatellen 
tärkeää.

Nykytila

Saimaa Geopark kohteet vaihtelevat saavutettavuuden näkökulmas-
ta merkittävästi toisistaan. Osaan kohteista on mahdollista päästä 
hyvin monenlaisilla kulkutavoilla (kaupunkikohteet), kun taas osaan 
kohteista ei pääse muuten kuin vesikulkuneuvon avulla (saarikoh-
teet). Kohteet voivat sijaita myös syrjäisemmillä alueilla ja ovat sitä 
kautta järkevästi saavutettavissa lähinnä henkilöautolla. Osassa 
kohteista joukkoliikenne kulkee vaihtelevasti tai ei ollenkaan. Jär-
jestettyjen ja opastettujen retkien avulla olisi mahdollista parantaa 
haasteellisempien kohteiden saavutettavuutta.

Vahvuudet

• Kaupunkikohteet ovat helposti saavutettavissa erilaisilla 
kulkuvälineillä

• Erilaisia sähköisiä karttasovelluksia hyvin tarjolla

• Kohteissa tai niiden läheisyydessä usein runsaasti parkkitilaa

• Moniin kohteista mahdollista saapua myös veneillä

• Osaan saarikohteista järjestetään risteilyitä

• Paikalliset yrittäjät järjestävät melontaretkiä osaan kohteista

• Hyvällä suunnittelulla Saimaa Geopark alueella mahdollista pär-
jätä myös ilman henkilöautoa

• Monet kohteista saavutettavissa henkilöauton lisäksi polkupyö-
rillä tai sähköpyörillä

Haasteet

• Monien kohteiden saavutettavuus haastavaa ja varsinkin ulko-
maalaisten vierailijoiden voi olla vaikea löytää tietoa erilaisista 
kyytimahdollisuuksista

• Saimaa Geoparkin kotisivuilla informaatio keskittyy lähinnä alueen 
geologiseen yleisesittelyyn ja esimerkiksi kohteiden saavutetta-
vuus jää pitkälti kävijän vastuulle, koska informaatiota ei löydy 
siitä, miten kohde on saavutettavissa (venekyydit, valmiit reit-
tiehdotukset, joukkoliikenne)

• Järjestettyjen retkien puute

• Vesikyydit rajallisia

• Joukkoliikenne kulkee vaihtelevasti tai ei ollenkaan

• Tiet kohteisiin välillä huonokuntoisia ja kapeita

• Polkupyöriä ja sähköpyöriä tarjolla vuokralle rajallisesti

6.3. OPASTUSJÄRJESTELMÄ

Hyvällä ja selkeällä opastusjärjestelmällä on vahva yhteys kohteesta 
muotoutuvaan positiiviseen tai negatiiviseen käyttäjäkokemukseen. 
Se liittyy myös läheisesti kohteiden saavutettavuuteen ja informaa-
tion tarjontaan. Saavutettavuuteen se liittyy varsinkin matkalla ole-
vaan fyysisen opastuksen ja sitä kautta kohteen löydettävyyden 
kautta. Toisaalta opastusjärjestelmä on avainasemassa siinä, minkä-
laista informaatiota opasteet paikan päällä tarjoavat ja miten helppoa 
kohteessa ja siellä olevilla reiteillä on liikkua. Hyvällä opastusjär-
jestelmällä on lisäksi mahdollista ohjata kävijävirtoja ja sitä kautta 
estää epävirallisten reittien muodostumista ja kohteen kulumista. 
Opastusjärjestelmään liittyy myös ohjeet kohteissa toimimisesta ja 
järjestyssäännöistä.

Nykytila

Saavutettavuuden näkökulmasta suurimpaan osaan kohteista ei 
ole niihin ohjaavia fyysisiä opasteita. Näin ollen vaihtoehdoiksi jää 
erilaisten karttojen ja karttaohjelmien käyttö. Perinteisen paperi-
sen kartan avulla on edelleen mahdollista löytää monet kohteista, 
mutta joissakin tapauksissa teknologisten apuvälineiden käyttö on 
melkeinpä välttämätöntä. Tämä korostuu varsinkin ulkomaalaisten 
kävijöiden kohdalla. Paikan päällä oleva opastusjärjestelmä eroaa 
kattavuudeltaan kohteittain. Osassa kohteista kulkee merkittyjä reit-
tejä sekä polkuja ja paikan päällä on tarjolla informaatiota kohteesta 
ja alueen palveluvarustuksesta. Osassa kohteista informaatiota on 
tarjolla hyvin rajallisesti tai ei ollenkaan. Reittien varsilla oleva opas-
tusjärjestelmä eroaa myös kattavuudeltaan kohteittain.

Vahvuudet

• Osaan kohteista fyysiset kohteeseen ohjaavat opasteet

• Saimaa Geoparkin kotisivuilta sekä muilta sivustoilta löydettävis-
sä kohteista lisäinformaatiota

• Paikan päällä olevissa fyysisissä Saimaa Geopark opasteissa usein 
mukana kohteesta oleva kartta

• Suurimmassa osassa kohteista on paikan päällä kattavasti tietoa 
kohteesta ja sen palveluvarustuksesta

• Osaan kohteista on QR-koodin avulla ladattavissa kohdeopas-
tuksia ja myös Outdoor activen kautta mahdollista ladata osasta 
reittejä sähköinen kartta älylaitteeseen

• Joihinkin kohteisiin saatavilla opastettuja kierroksia

Haasteet

• Opastuksen laajuus ja taso vaihtelee

• Selkeän reittiopastuksen puute voi lisätä epävirallisten polkujen 
määrää

• Saimaa Geopark opasteita ei tulossa joka kohteeseen

• QR-koodin avulla ladattavat reittiopasteet eivät aina toimi
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6.4. REITIT

Reitit ovat tärkeässä roolissa jo siitä syystä, että ne tarjoavat turval-
lisen kohteisiin tutustumisen. Turvallisuus näkyy varsinkin siinä, että 
reittien tulisi olla mahdollisimman hyväkuntoisia ja ne tulee rakentaa 
niin, että eksymisen vaaraa ei ole. Merkittyjen reittien avulla kävijöitä 
voidaan myös helpommin ohjata kiinnostavien kohteiden ääreen 
ja samalla estää hallitsematonta kulkemista. Ilman selkeitä reittejä 
muodostuu helpommin epävirallisia polkuja, jotka lisäävät ympäris-
tön kulumista. Heikkokuntoisilla reiteillä myös loukkaantumisriski 
kasvaa ja huonommin liikkuvien sekä lapsien kulkeminen muuttuu 
haastavammaksi. Reittien varsilla olisi hyvä olla myös välimatkaopas-
teita ja erilaisten alueesta kertovien informaatio-opasteiden, kuten 
rastipisteiden avulla reittien mielenkiintoa voidaan lisätä.

Nykytila

Reitit ovat pääsääntöisesti selkeästi opastettuja ja kokonaisuudes-
saan niiden kunto on hyvä. Reittien välillä on kuitenkin eroja ja niiden 
kunto saattaa vaihdella myös reitin sisällä. Osa reitistä voi olla erittäin 
hyvässä kunnossa, kun taas osa saattaa olla esimerkiksi kulumisen 
takia heikommassa kunnossa. Kuten opastusjärjestelmäkohdan yh-
teydessä mainittiin, on opasteiden laadussa ja määrässä kohteiden 
välillä suuria eroja. Ihannetilanne olisi se, että jokaisessa Saimaa 
Geopark kohteessa olisi ulkonäöllisesti ja laadullisesti yhteneväinen 
opastusjärjestelmä.

Vahvuudet

• Reittien kunto pääasiassa hyvä

• Reittien varsilla pääsääntöisesti kattava opastusjärjestelmä

• Useimmat reiteistä merkitty selkeästi, jota kävijöiden on helppo 
seurata

• Moniin kohteisiin olisi pienellä vaivalla rakennettavissa ohjattuja 
reittejä

Haasteet

• Osassa kohteita merkittyjen reittien puute

• Reittien opastus vaihtelee laadullisesti ja määrällisesti

• Välimatkaopasteita voisi käyttää reittien varsilla enemmän

• Osa reiteistä vaikeakulkuisia varsinkin huonompikuntoisille ja 
lapsille

• Kohteita ei ole pientä poikkeusta lukuun ottamatta yhdistetty 
toisiinsa luomalla Saimaa Geopark reittejä

6.5. KULUMINEN JA KULUMISEN SEURANTA

Yksi suunnitelman pääkysymyksistä on, että miten kuluminen näkyy 
kohteissa ja miten sitä voitaisiin estää. Kohteiden liiallinen kuluminen 
vaikuttaa negatiivisesti käyttäjäkokemukseen ja aiheuttaa pahim-
massa tapauksessa luonnolle peruuttamatonta vahinkoa tai ainakin 
ympäristön palautuminen ennalleen voi viedä pitkän ajan. Luonto-
matkailuun liittyy olennaisena osana luonnossa liikkuminen, mutta 
siitä aiheutuvia jälkiä voidaan pyrkiä minimoimaan. Tietynasteinen 
ympäristön muutos on kuitenkin tämän tyyppisessä toiminnassa 
hyväksyttävä. Kävijämäärät Saimaa Geopark alueella ja sen kohteissa 
tulevat todennäköisesti tulevaisuudessa kasvamaan Saimaa Geopark 
statuksen myötä. Suunnitelmassa pyritään tuomaan varsinkin valo-
kuvien avulla tietoa kohteiden nykytilasta ja kulumisesta.

Nykytila

Kuluminen vaihtelee kohteittain. Yleisesti voi sanoa kulumisen kes-
kittyvän niihin kohtiin, jossa kohteen palvelut sijaitsevat. Tämä näkyy 
varsinkin nuotiopaikkojen ympäristössä, joihin on usein yhdistetty 
myös muita palveluita. Toinen selkeä kulumisen kohde on kohteen 
ympäristössä olevat mahdolliset opastetut reitit tai sinne muodos-
tuneet epäviralliset polut. Kulumisen voi ajatella laajemmin koskevan 
myös kohteen palveluvarustusta, joka on kovalla käytöllä. Samoin, 
jos kohde on rakennettu periaatteessa yhden selkeän nähtävyyden 
ympärille, on kuluminen sillä paikalla vahvinta. Tästä esimerkkinä on 
Astuvansalmen kalliomaalaukset, jossa maalausten ympäristö on 
vahvasti kulunut. Puumalan Norppapolulle on tehty toukokuussa 
2019 kulumisen mittaukseen seurantapisteet valmiiksi, joissa kulu-
misen mittaus on mahdollista aloittaa. Muissa kohteissa kulumista 
ei tällä hetkellä seurata. Suunnitelman liitteenä on Filosofian mais-
teri Emma Ilkan kulumisen mittaukseen liittyvä esitys Puumalassa 
24.5.2019 järjestetystä vastuullisen matkailun työpajasta (Liite 3). 
Mukana on lisäksi valmis taulukko, jota voi hyödyntää suoraan kulu-
misen mittauksen apuna (liite 4).

Vahvuudet

• Useissa kohteissa merkittyjä reittejä, joiden avulla kävijöitä oh-
jataan tietyille väylille, jolloin kuluminen keskittyy haluttuihin 
paikkoihin

• Reittien tai palveluvarustusten välittömän läheisyyden ulkopuo-
lella ympäristö usein luonnontilainen

• Kohteiden ympäristöön jo muotoutunut selkeät kulkuväylät, joita 
ihmiset käyttävät, jolloin kulumista ei tapahdu laajassa mittakaa-
vassa näiden ulkopuolella

Haasteet

• Joissakin paikoissa reittejä kuluminen on tehnyt kulkemisesta 
hankalaa

• Osaan kohteista muodostunut runsaasti epävirallisia reittejä

• Kuluminen vähentää kohteesta jäävää positiivista mielikuvaa

• Kulumista ei mitata tällä hetkellä seurata aktiivisesti

• Suojelumerkinnät tuovat oman haasteensa polkujen kunnossa-
pitoon (esim. moottoriajoneuvokielto)

• Kohteisiin voisi tuoda kylttejä, joissa painotettaisiin kulkemista jo 
muodostuneilla poluilla
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6.6. ESTEETTÖMYYS

Yksi tärkeä teema suunnitelmassa on tarkastella kohteita esteet-
tömyyden näkökulmasta. Esteettömyyteen kiinnitettään nykyään 
aivan eri tavalla huomiota kuin aiemmin. Esteettömyys tuleekin ottaa 
huomioon nykyään oikeastaan kaikessa rakentamisessa. Esteettö-
mien kohteiden avulla lisätään yhdenvertaisuutta ja mahdollistetaan 
monen kuntoisille kävijöille mahdollisuus ainutlaatuisiin luonto- ja 
kulttuurielämyksiin. Helposti kuljettavat väylät ja rakenteet paran-
tavat lisäksi lasten, vanhusten ja lastenvaunujen kanssa kulkevia.

Nykytila

Saimaa Geopark kohteissa esteettömyys vaihtelee. Osaan kohteista 
on suunniteltu kulkuväyliä liikuntarajoitteisia varten ja esteettömyy-
den huomioiminen näkyy varsinkin palveluvarustuksen suunnittelu-
na liikuntarajoitteisille sopivaksi. Joukossa on lisäksi kohteita, jotka 
voisivat sopia osittain liikuntarajoitteisille, vaikka niitä ei alun perin 
ole rakennettu esteettömäksi. Esteettömyyttä olisi myös useissa 
kohteissa mahdollisuutta parantaa kohtuullisen pienillä muutoksilla.

Vahvuudet

• Osa kohteista rakennettu esteettömäksi

• Osa kohteista voisi sopia osittain myös esteellisille, vaikka niitä ei 
alun perin olekaan suunniteltu esteettömäksi

• Pienillä muutoksilla esteettömyyttä mahdollisuus parantaa

Haasteet

• Suurin osa kohteista ei ole saavutettavissa liikuntarajoitteisille

• Monet kohteista saavutettavuuden näkökulmasta haastavia

• Osassa kohteita esteettömyys on jäänyt puolitiehen tai se on 
toteutettu heikosti. Esteettömien käymälöiden edestä saattaa 
esimerkiksi puuttua luiskat

• Saimaa Geopark informaatiosta puuttuu tarkemmat tiedot koh-
teesta ja sen esteettömyydestä

6.7. PALVELUVARUSTUS

Hyväkuntoinen ja kattava palveluvarustus toimii varsinkin kohteiden 
vetovoimatekijänä. Hyvä palveluvarustus voi osaltaan myös alentaa 
kynnystä lähteä tutustumaan kohteisiin ja tekevät kohteissa vierai-
lusta helpompaa. Nuotiopaikat mahdollistavat eväiden syömisen 
ja käymälät osaltaan pidemmän vierailun kohteessa. Pitkospuut ja 
erilaiset liikkumista helpottavat rakenteet helpottavat kohteissa 
liikkumista ja estävät samalla ympäristön kulumista. Palveluvarus-
tuksella on siten läheinen yhteys myös esteettömyyteen. Laavuilla 
varustetut kohteet voivat alentaa kynnystä lähteä yön yli kestäville 
retkille luontoon. Parhaimmillaan hyvä palveluvarustus voi toimia 
osaltaan kimmokkeena aloittaa retkeilyharrastus niille, jotka eivät 
ole tottuneita luonnossa liikkujia. Palveluvarustuksen kunto on lisäksi 
turvallisuustekijä. Palveluvarustuksen laatuun ja kuntoon onkin hyvä 
kiinnittää tarkasti huomiota. Huonosti hoidettu palveluvarustus tai 
polttopuiden puute voi taas helposti karkottaa kävijät.

Nykytila

Kohteiden palveluvarustus vaihtelee kohteiden välillä. Osassa koh-
teista löytyy kattava palveluvarustus, kun taas osassa kohteita ei 
ole käytännössä palveluvarustusta lainkaan. Palveluvarustus on 
pääsääntöisesti hyväkuntoista ja toimivaa. Tulenteko paikoilla on 
paria poikkeusta lukuun ottamatta hyvin puuta tarjolla, rakennukset 
ovat ehjiä ja siistejä sekä käymälöissä on paperia ja kuiviketta eivät-
kä ne ole liian täysiä. Jätehuolto toimii myös suurimmassa osassa 
kohteita hyvin.

Vahvuudet

• Kohteiden palveluvarustus monin paikoin kattavaa

• Palveluvarustuksen kunto pääasiassa hyvä

• Huolto toimii pääsääntöisesti hyvin

Haasteet

• Palveluvarustuksen määrä ja laatu vaihtelevat

• Reittien varsilla voisi olla enemmän penkkejä ja pöytiä

• Osassa käymälöistä puuttuu paperia

• Käymälöiden puute osalla kohteista rajoittaa alueella vietettyä 
aikaa

• Olisi hyvä kehittää sähköinen palautejärjestelmä, joihin ihmiset 
voisivat helposti ilmoittaa kohteissa tapahtuneista muutoksista 
tai puutteista
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6.8. LÄHIALUEEN PALVELUT JA YRITYKSET

Kohteiden lähellä sijaitsevat palvelut ja yritykset liitetään tyypilli-
sesti erilaisiin majoitusvaihtoehtoihin ja ruokailumahdollisuuksiin. 
Tärkeitä tekijöitä on lisäksi polkupyörien, kanoottien ja autojen vuok-
rausmahdollisuudet sekä kaupat. Saimaa Geopark kohteet sijoit-
tuvat maantieteellisesti laajalle alueelle ja siten varsinkin erilaiset 
saavutettavuuteen liittyvät kuljetuspalvelut korostuvat. Polku- ja 
sähköpyörillä tapahtuvan matkailun lisääntyessä esimerkiksi tarve 
kuljettaa pyöriä veneillä on lisääntynyt. Hyvät ja helposti löydettävät 
palvelut toimivat vahvana vetovoimatekijänä ja alentavat osaltaan 
kynnystä kohteissa vierailuihin. Yritykset tuovat myös osaltaan Sai-
maa Geopark kohteita esiin ja järjestävät niihin retkiä.

Nykytila

Tässäkin teemassa vaihtelua kohteiden välillä on runsaasti. Varsinkin 
kaupunki kohteissa erilaisia palveluita ja palveluita tarjoavia yrityksiä 
on hyvin tarjolla. Toisaalta, osassa syrjäisemmistä kohteista palvelui-
ta ei löydy käytännössä lainkaan. Kohde, josta puuttuu sekä kattava 
palveluvarustus, että myös lähellä sijaitsevat palvelut voivat karsia 
osan ihmisistä pois. Tämä korostuu varsinkin muiden, kuin mootto-
rikäyttöisillä kulkuvälineillä liikkuvien osalta.

Vahvuudet

• Monet kohteista sijaitsevat inhimillisen matkan päässä palveluista

• Kaupunkikohteissa kattavat palvelut

Haasteet

• Syrjäisemmissä kohteissa palveluita ei lähellä

• Palveluiden vähyys voi olla esteenä kohteeseen tutustumiseen

• Saimaa Geopark sivuilta puuttuu tarkemmat kohdekuvaukset 
palveluista

6.9. YLEISNÄKYMÄ JA SIISTEYS

Saimaa Geopark konsepti perustuu vahvasti kestävän matkailun tee-
man alle ja siten kohteiden siistinä ja roskattomana pitäminen on 
ehdottoman tärkeää. Kohteiden yleisnäkymä ja siisteys on ratkaise-
vassa asemassa kohteesta jäävään käyttäjäkokemukseen eikä epä-
siistin näköiseen paikkaan tulla helposti uudestaan. Roskaaminen ja 
ilkivalta latistaa lisäksi helposti kohteiden ainutlaatuista tunnelmaa. 
Samalla roskaaminen aiheuttaa ongelmia alueen luonnolle ja eläimis-
tölle. Roskaaminen on myös taloudellinen kysymys, koska kohteiden 
siivoaminen maksaa ja käytetty aika on pois muusta toiminnasta.

Nykytila

Kohteiden yleisnäkymä ja siisteys on kauttaaltaan hyvällä tasolla. 
Jätehuolto on toimivaa ja niissä kohteissa, joissa ei järjestettyä jä-
tehuoltoa ole kävijät ovat hyvin sisäistäneet roskattoman retkeilyn 
idean. Kohteissa ei ollut näkyvillä käytännössä lainkaan roskia tai 
muuta jätettä. Roskattomasta retkeilystä muistutetaankin useissa 
paikoissa kattavan informaation avulla. Myös alueen fyysiset ra-
kenteet, kuten käymälät olivat pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta 
siistejä ja viihtyisiä.

Vahvuudet

• Kohteet lähestulkoon roskattomia

• Ihmiset selkeästi omaksuneet roskattoman retkeilyn idean

• Jätehuolto toimii pääsääntöisesti hyvin

• Informaatiota roskattomasta retkeilystä ja jätehuollosta katta-
vasti tarjolla

• Ilkivaltaa ei laajassa mittakaavassa ole nähtävillä

Haasteet

• Osa palveluvarustuksesta huonossa kunnossa, joka vaikuttaa 
yleiseen viihtyvyyteen

• Runsaasti laittomia nuotiopaikkoja

Edellä esitetyt aihealueet eivät ole kohteiden kannalta toisistaan 
irrallisia, vaan ne menevät monin paikoin päällekkäin ja vaikuttavat 
siten myös toisiinsa. Informaatio vaikuttaa saavutettavuuteen ja 
saavutettavuus on myös osa opastusjärjestelmää. Opastusjärjes-
telmä liittyy läheisesti reitteihin ja reitit kulumiseen etc. Yhdessä 
aihealueet muodostavatkin kokonaisuuden, joista jokainen tekijä 
on tärkeä yksittäin, mutta jotka ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. 
Yhden tekijän puuttuminen tai heikko kunto voi tarkoittaa kohteen 
vetovoiman pienenemistä ja vastaavasti jokainen tekijöistä toimii 
osaltaan vetovoiman lisääjänä. Samalla ne joko vahvistavat tai hei-
kentävät toisiaan. Tärkeintä on ajatella kohteita kokonaisuutena ja 
ymmärtää eri tekijöiden väliset riippuvuussuhteet. On myös hyvä 
huomata, että kaikkiin edellä mainittuihin osa-alueisiin voidaan 
vaikuttaa alueen toimijoiden taholta itsenäisesti. Siten kohteiden 
vetovoiman kehittäminen on vahvasti alueen toimijoiden omissa 
käsissä. Kohteiden vetovoimaan vaikuttaa varsinkin niiden hoito ja 
hallinnointi, joka pitää sisällään kohteiden kehittämisen.
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Kuva: Puumalan kunta
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7  HOITO JA HALLINNOINTI
Pysyäkseen viihtyisinä ja turvallisina kohteet vaativat jatkuvaa huoltoa. Siten ei ole yhdentekevää, miten tässä on onnis-
tuttu. Huollon epäonnistuminen voi johtaa pahimmillaan jopa vaaratilanteisiin. Hoidolla on siten kohteiden vetovoiman 
kannalta ratkaiseva merkitys. Kohteiden hallinnoinnin kannalta tärkeää on, että kohteiden hallinnoinnista vastaavilla 
tahoilla olisi niistä mahdollisimman tarkka ja selkeä tilannekuva. Tällöin mahdollisiin puutteisiin ja kehityskohteisiin pys-
tytään vastaamaan mahdollisimman nopeasti. Suunnitelman yhtenä tavoitteena on selvittää miten hoito ja hallinnointi 
on tällä hetkellä järjestetty sekä mitä vahvuuksia ja haasteita siinä on.

Selvittämistä varten lähetettiin kysely kohteiden hoidosta ja hallin-
noinnista vastaaville henkilöille. Kyselylomake löytyy suunnitelmasta 
liitteenä. (liite 5) Seuraavassa kappaleessa käydään läpi kyselyssä 
esiin nousseita tekijöitä. Kaikista jäsenkunnista ei saatu vastausta-
uksia kohteiden hoidosta ja hallinnosta.

Kohteiden hallinnointi on pääasiassa Saimaa Geopark yhdistyksen 
jäsenkunnilla. Osa kohteista on Etelä-Karjalan virkistysaluesääti-
ön vastuulla ja valtion kohteet ovat metsähallituksen vastuulla tai 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiöllä. Joissakin tapauksissa kohde 
sijaitsee valtion mailla, mutta hallinnointi kuuluu kuitenkin kunnan 
vastuulle. Hoito vaihtelee kunnittain, mutta tyypillisesti hoito on 
ulkoistettu ulkopuolisille toimijoille. Toimijat voivat olla erilaisia yhdis-
tyksiä, hoitokuntia tai toiminimellä operoivia yksityishenkilöitä. Pidä 
Saaristo siistinä ry hoitaa useita saarikohteita. Sulkavalla hoitovastuu 
on Järvi-Saimaan palvelut Oy:llä, joka on Sulkavan, Juvan, Ranta-
salmen ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän 
yhdessä omistama yhtiö. Monien eri hoidosta vastaavien toimijoiden 
lisäksi myös kunnissa kohteiden hallinnoinnista vastaavat henkilöt 
vaihtelevat. Joissakin kunnissa ei välttämättä ole nimetty selkeästi 
kohteista vastaavaa henkilöä, vaan hallinnoinnista saattaa vastata 
henkilö, jolla sillä hetkellä on siihen mahdollisuus.

Kyselyn perusteella hoidon ja hallinnoinnin nähdään toimivan pää-
sääntöisesti hyvin, mutta esiin nousi myös tekijöitä, joiden katsotaan 
vaativan kehittämistä. Hallinnointiin ja hoitoon toivotaan keskittä-
mistä, mutta samalla painotetaan myös yhteistyötä ja sen merkitystä 
alueen eri toimijoiden ja sidosryhmien kesken. Sidosryhmille asioista 
tiedottaminen nähdään myös tärkeänä tekijänä. Tällä hetkellä hoidon 
ja hallinnoinnin jakautuessa usealle toimijalle ei kokonaiskuva ole 
välttämättä kaikilla selvillä. Selkeiden kohteista vastaavien henki-
löiden puutteen nähdään myös vaikeuttavan yhteistyön tekemistä 
toimijoiden välillä. Hoitoon kaivataan myös enemmän pitkäjäntei-
syyttä ja lisää resursseja. Yhteistyön kohteiden hallinnoijien kesken 
nähdään tällä hetkellä tapahtuvan lähinnä keskustelujen muodossa, 
mutta konkreettista yhteistyötä ei tällä hetkellä oikeastaan ole. Usein 
kyseessä saattaa olla erilaisen palautteen läpikäyminen yhdessä, 
jos sitä on tullut. Yhteistyön nähdään kuitenkin toimivan hyvässä 
hengessä, mutta yhteistyön lisäämisen tarve nousee kuitenkin vas-
tausten perusteella tärkeäksi.

Kokonaiskuvan hahmottamisen kannalta esiin nostettiin myös 
mahdollisen sähköisen alustan luominen, jonne voisi jättää erilaiset 
palvelupyynnöt kuten, polttopuutilanteen tai mahdollisen aurauk-
sen tarpeen. Metsähallituksella on tällä hetkellä pilotoinnissa Retki-
kompassi niminen sovellus, joka voisi olla hyödynnettävissä myös 
Saimaa Geopark alueella (www.metsä.fi). Saimaa Geoparkin käytössä 
oleva ajantasainen tieto kohteiden kunnosta ja tilanteesta koetaan-
kin tärkeäksi ja se parantaisi ongelmatilanteista tiedottamista, josta 

esimerkkinä nostettiin esiin Rastinniemen myrskytuhot kesällä 2019. 
Tieto olisi hyvä koota yhteen paikkaan, jotta kohteiden kokonais-
kuva selkeytyisi ja kohteiden laatua voitaisiin sitä kautta tarkkailla 
paremmin ja tarvittaessa reagoida puutteisiin (esim. korjaustarpei-
siin). Kohteiden kuntoon pystyttäisiin myös vaikuttamaan paremmin, 
jos ne käytäisiin säännöllisesti tarkastamassa. Käyntien yhteydessä 
voitaisiin laatia raportti tai päivittää muuhun alustaan havainnot 
ja korjaustarpeet, jotka olisivat kaikkien sitä tarvitsevien käytössä. 
Esimerkiksi Metsähallituksen luontokohteet käydään läpi vuosittain 
ja niistä laaditaan havaintoraportti. Tämä voisi toimia hyvänä poh-
jana myös Saimaa Geopark kohteiden huollon ja korjaustarpeiden 
arviointiin.

Huollon ja korjaustarpeen arviointia nähtäisiin helpottavan myös 
yhteisen laatuluokituksen luominen. Olisi hyvä kuvata tavoiteltu 
’geopark-laatu’, ja jatkossa kehittää kohteita sen mukaan. Laatu-
luokitus ottaisi huomioon sekä hoitajat, että käyttäjät. Kävijöille vies-
tittävä luokitus tulisi kohdistua enemmänkin kohteiden vaativuuteen 
eli onko kohde esteetön tai muuten erityisen vaativa esimerkiksi 
kulkemisen suhteen. Laatuluokituksesta ei kyselyn mukaan saisi 
kuitenkaan muodostua toiminnan estettä, eli sen pitäisi olla mah-
dollisimman selkeä ja yksinkertainen. Painotus voisi olla esimerkiksi 
opasteiden selkeydessä, kohteiden turvallisuudessa ja yhtenäisessä 
viestintäilmeessä. Siinä voitaisiin määritellä myös yhteiset hoito-
ohjeet ja taso sekä siihen ohjattavat resurssit. Yhtenä vaihtoehto-
na yhteiselle laatuluokitukselle nostetaan esiin mahdollinen vas-
tuusopimus, jonka avulla varmistettaisiin, ettei mikään kohde jäisi 
hoitamatta.

Aineiston perusteella toimijoiden toiveena tulevaisuudessa olisi 
saada selkeitä ja konkreettisia suosituksia opasteiden hoidosta ja 
mahdollisista maankäytön muutoksista sekä yleisiä periaatteita Sai-
maa Geopark alueen hoidosta. MTK:n ja SGP:n laatimassa maankäyt-
tösopimuksessa maanomistajat velvoitetaan ilmoittamaan Saimaa 
Geoparkille etukäteen esimerkiksi mahdollista metsänhoidollisista 
töistä. Sopimuksen käytön laajentaminen voisi selkeyttää ja parantaa 
informaation kulkemista maanomistajien ja kohteista vastaavien 
tahojen välillä. Selkeää tietoa kaivataan lisäksi ylläpidon kehittämis-
tarpeista. Tärkeänä pidetään kohteiden erityispiirteiden huomioi-
mista ja selkeitä korjausesityksiä aikatauluineen sekä hoidon ja hoi-
tamattomuuden arvioimista. Yleiset periaatteet voisivatkin sisältyä 
mahdolliseen yhteisen laatuluokituksen ja hoitotason luomiseen. 
Tätä kautta vuosittaiset pienet ja isot korjaustarpeet selkeytyisivät. 
Saimaa Geoparkkiin liittyvien teiden, opasteiden ja parkkipaikko-
jen hyödyntämisen ja käytön taloudelliset vaikutukset olisi kyselyn 
mukaan hyvä olla selvillä, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon kuntien 
talousarviovalmistelussa. Varsinkin painotetaan isompien kustan-
nusten vaikutusta.

Kuva: Puumalan kunta
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Kuva 14. Pisamalahden linnavuoreen liittyy monenlaisia tarinoita ja värikästä historiaa. Kuva: Sulkavan kunta / Sulkava municipality
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8  GEOLOGIAN SEKÄ LUONTO- JA 
KULTTUURIPERINNÖN YHDISTÄMINEN
Saimaa Geopark -alueen kiertäminen ja kohteissa vierailu vahvisti Saimaa -brändiin liitetyt sanat rauhallisuus, hiljaisuus, 
luonto, puhtaus ja avaruus. Teemoina nousivat esille kestävä kehitys, sotahistoria, kulttuuri, tuoksut, luonto, vesi, järvi, 
Vuoksi, vahva tunnelma, tarinat, alueen identiteetti, erämaisuus, erikoisuus, mystiikka, kuntoilu ja hyvinvointi. Geologia 
näkyy kohteissa vahvasti, kun oivaltaa geologian merkityksen olemassa olevaan maisemaan, ihmisen asumiseen alueella, 
luonnon- ja kulttuuriperintöön sekä teollisuuden kehittymiseen. Saimaa on erityisesti muokannut alueen identiteettiä 
ja siitä lähtökohdasta luonnon- ja kulttuuriperinnön yhdistäminen voi tuoda alueelle mm. uusia matkailutuotteita ja 
palveluita. Seuraavassa tuodaan esille muutamia ajatuksia suunniteltavista matkailupalveluista.

Uusien matkailupalveluiden tai tuotteiden suunnittelussa kannat-
taa nojata alueen vahvuuksiin. Esimerkiksi alueen sotahistorian voi 
ajatella kattavan koko sen ajan, kun ihmiset ovat alueella asuneet, 
eli noin 10 000 vuoden ajalta. Varmasti esi-isillä on ollut rajakaha-
koita heimojen väillä, joiden välikappaleena Saimaa Geoparkin alue 
on ollut viha-ajoista lähtien. Juuri syyt miksi esi-isät ovat valinneet 
asuinpaikkansa liittyvät geologiaan, samoin geologisiin ilmiöihin pe-
rustuen asukkaat ovat paenneet valloittajia luoliin ja kallioihin sekä 
tähystäneet linnavuorien kautta vihollislaivojen saapumista (kuva 
14). Näiden teemojen ympärille mielikuvitusta ja tarinoita lisäillen on 
vaivatonta yhdistää ammoiset elintavat, ruokailutavat ja sitä kautta 
suunnitella jopa ruokatuotteita opastettuihin retkiin.

Salpalinja ja sen tarjoamat matkailulliset mahdollisuudet alueella 
pystyvät tarjoamaan lukemattomia erilaisia matkailupalveluita. Koh-
teiden linkittäminen Luumäeltä lähtien kohti Sulkavaa voisi tuoda 
sotahistoriasta kiinnostuneita matkailijoita lisää. Ruokolahdella si-
jaitsevan Syyspohjan Salpalinja kiviesteiden vieraskirjan mukaan pai-
kalla käy myös paljon ulkomaalaisia matkailijoita, mutta informaatio 
on saatavilla pääasiassa vain suomeksi. Geologiaan alue yhdistyy 
louhittujen kiviesteiden sekä linjan maastollisen sijoittumisen kautta.

Alueen tuoksut liittyvät vahvasti veteen ja metsiin. Jopa syksypuo-
lella lehtien mädäntyminen luo oman tuoksunsa keväisen luonnon 
puhkeamisesta puhumattakaan. Tuoksujen tuominen opastetulle 
retkelle osana kiinnostuksen herättäjänä on lisäarvo, jota kannat-
taa tuoda esille. Tuoksua ei voi ottaa mukaan, mutta tuoksumuistiin 
tallennettuna siihen voi palata missä tahansa ihminen kulkeekin. 
Tuoksut voivat olla oivana lisänä esimerkiksi näkövammaisten kanssa 
tehtävissä retkissä.

Alueella on runsaasti erilaisia retkeilyreittejä, joihin geologian voisi 
sujuvasti liittää. Geokohteiden ohi kulkevat retkeilyreitit vaativat vain 
geokohteiden esille nostamista jäsenkuntien omissa ja Saimaa Geo-
parkin markkinointikanavissa. Samoin luonto- ja kulttuurikohteiden 
linkittäminen reitteihin edesauttaa myös Saimaa Geoparkin tunnet-
tavuuden nostamista. Teemallisesti kannattaa nostaa esille kuntoilun 
ja luonto/georetkeilyn mahdollisuutta. Toisaalta monet reitit ovat 
myös niin helppokulkuisia tai lyhyitä, että vähemmän kuntoileville 
on useita mahdollisuuksia ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen. Koh-
teista tiedottaminen voisi innostaa aivan uusia matkailijaryhmiä tai 
alueen asukkaita tutustumaan lähialueeseen.

Ruokolahden Kummakivi on saanut viime vuosina runsaasti vieraili-
joita niin paikallisista asukkaista kuin matkailijoista. Kohde on suurin 

piirtein keskellä ei mitään, lähistöllä ei ole palveluita, mutta silti vie-
railupäivinä tasainen asiakasvirta oli havaittavissa. Kummakivi on 
toki itsessään outo ilmestys ja vetää vierailijoita, mutta olisiko case 
Kummakivessä jotain opittavaa muille syrjässä sijaitseville kohteille? 
Kohteen mystinen tunnelma on aistittavissa monessa muissakin Sai-
maa Geoparkin kohteessa. Mystiset kohteet ovat usein jylhiä jyrkän-
teitä, vähän salaisia paikkoja, joihin useimpiin liittyy erilaisia tarinoita 
haltijoista, peikoista, ryöväreistä ja remuavista piruista. Mystiikan 
brändääminen osaksi vaikeammin saavutettavia Saimaa Geoparkin 
kohteita voi tuoda kohteille lisää kävijöitä. Kuten Kummakiven tapaus 
osoittaa, aina ei tarvita edes palveluita tuomaan lisäarvoa kohteelle.

Palveluiden puute esimerkiksi Puumalan Pistohiekalla ei ole vähen-
tänyt paikan kiinnostavuutta. Ensivierailu sai aikaan jopa surullisen 
tunnelman, sillä loiston päivät olivat aistittavissa ja nyt upea matkai-
lukohde seisoo palveluiltaan hyvin vaatimattomana. Lähempi tutus-
tuminen alueeseen nostaa kuitenkin paikan arvoa sadoilla kertoimilla. 
Hylätystä kohteesta tulee jollain tavalla mieleen tyhjentynyt Villin 
Lännen kylä. Paikalla on kuitenkin useita matkailuautoja ja -vaunuja, 
jotka ovat löytäneet paikkansa alueen sopukoissa ja uomissa. Pal-
veluiden puutteen korvaavat luonnonrauha, häikäisevä maisema ja 
hiljaisuus, jota on tarjolla yllin kyllin. Matkailutuloa kohde ei suoraan 
kasvata, mutta takaa kävijöille ainutlaatuisen kokemuksen, joka ei 
vähällä unohdu. Välillisesti kohteessa vierailijat lisäävät kuitenkin 
lähialueen palveluiden kysyntää.

Saimaa Geopark alueen rakennuksilla ja rakennetuilla kohteilla on 
usein vahva tai luontoon sidoksissa oleva identiteetti, esimerkkeinä 
Sulkavalla Uitonrinteen puutaloalue, Savitaipaleen rapakivikirkko 
ja Puumalassa Liehtalanniemen pientalomuseo. Liehtalanniemi on 
sijoittunut kalliorantaiseen niemeen, jossa on havaittavissa jäätikön 
aiheuttamia uurteita ja aallokon kuluttamia painanteita. Kohteessa 
geologia ja kulttuuriperintö nivoutuvat erittäin hyvin yhteen. Savi-
taipaleen rapakivikirkko taas tuo esille luterilaisuuden merkityksen 
koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Mutta kirkon rakentaminen pai-
kallisin voimin ja rapakiven louhiminen läheiseltä Lavikanlahdelta on 
vahva paikalliseen identiteettiin ja kulttuuriperintöön liittyvä arvo. 
Yhteyttä geologisen perinnön ja kulttuuriperinnön välillä tulisi tuo-
da vahvemmin esille Saimaa Geoparkin toiminnassa. Sarviniemi on 
monipuolinen retkikohde, jossa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö 
tekee uranuurtavaa työtä kohteen nostamisesta arvoiselleen tasolle. 
Puolustusvoimien läheisyys Sarviniemessä on aistittavissa kylteissä 
ja yöpymiskiellossa, joka kohteessa on. Voiko puolustusvoimien lä-
heisyys tuoda teemallisesti kohteeseen lisää nyansseja?
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9  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Kappaleeseen on koottu nykytilan kartoituksen perusteella joitakin toimenpide ja kehittämisehdotuksia. Toimenpide- 
ehdotukset on jaettu jälleen kolmen suunnitelman pohjana olevan näkökulman mukaan: asiakasnäkökulma, hallinnointi- 
ja hoitonäkökulma sekä kehittämisnäkökulma. Tarkemmat kohdekohtaiset kehittämisehdotukset löytyvät tarkemmin 
aiemmin mainitulta Blogger-alustalta.

Asiakasnäkökulma

• Saimaa Geopark kotisivuille olisi hyvä kerätä kaikki mahdollinen 
tieto, mikä kohteissa on tärkeää (esim. saavutettavuus, palvelut 
ym.). Tällä hetkellä tieto on liian hajallaan. Esimerkiksi Morruuvuo-
resta tai Kaarnavuoren kalliolipasta ei selviä suoraan, että ovatko 
ne järkevästi saavutettavissa maitse vai vesitse

• Olisi hyvä yhdistää Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kohdeku-
vaukset ja Saimaa Geopark sivut tai ainakin linkittää molempien 
Outdoor Active-portaalit ja jakaa sisältötietoja paremmin

• Reitteihin voisi sitten rakentaa valmiiksi ehdotuksia majoitukses-
ta, ruokailusta, kanootin/sähköpyörän vuokrauksesta, kaupoista 
ym.

• Jokaisesta kohteesta mahdollisimman hyvää informaatiota esim. 
Saarikohteiden saavutettavuus (selkeä informaatio niihin pää-
systä, ettei kävijöiden tarvitse itse etsiä mahdollisuuksia päästä 
niihin)

• QR-koodien toiminnan varmistaminen ja opasteissa voisi olla oh-
jeet, miten QR-koodi on mahdollista ylipäänsä lukea

• Kohteiden lähellä on laavuja ja nuotiopaikkoja, jotka saattavat 
olla yksityisessä omistuksessa. Näihin jotkut selkeät merkit, että 
voiko kävijät käyttää niitä

• Parempi kohteiden esille tuominen kohteiden olemassaolosta 
Google Maps -karttapalvelussa

Hallinnointi ja hoitonäkökulma

• Kulumisen seurannan aloittaminen

• Kaikille sama hoitotaso ja laatukriteeri (Geopark brändin mukaisia)

• Olisi hyvä luoda yhteistyöryhmä, jolla on kokonaiskuva kohteista. 
Työryhmään voisi kuulua kuntien henkilökuntaa ja esimerkiksi 
Saimaa Geoparkilta henkilö, joka koordinoisi ryhmää

• Jokaiseen kuntaan olisi hyvä hankkia ainakin yksi kävijälaskuri. 
Kävijämittaukset tulevaisuudessa tärkeitä

• Kävijä mittauksiin voisi sitten yhdistää myöhemmin selvityksiä 
Saimaa Geoparkin aluetaloudellisista vaikutuksista

• Käymälähuollon kannalta on oleellista, että säiliötilavuus on 
iso, jotta tuoretta tavaraa ei tarvitse tyhjentää kauden aikana. 
Tyhjentäminen tapahtuisi kerran vuodessa, esim. kevätkaudella 
ennen kuin ne alkavat taas täyttyä. Eko-Roope malli on nähty 
tähän hyvänä ratkaisuna, jossa massaa kyetään siirtämään kesän 
aikana säiliöön

• Osassa kohteista käymälöiden puute voi rajoittaa kohteessa vie-
tettyä aikaa

• Pyrkiä varmistamaan kohteiden palveluvarustuksen kunto ja taso 
(esim. paperin ja kuorikkeen riittävyys käymälöissä)

• Pyrkiä ohjaamaan selkeämmällä opastuksella ihmisiä jo olemassa 
oleville poluille kulumisen vähentämiseksi

• Kohteisiin voisi tuoda kyltit (Esim. Rastinniemessä on), että kävijät 
pysyttelisivät olemassa olevilla poluilla

• Laittomien nuotiopaikkojen sanktioiden koventaminen

Kehittämisnäkökulma

• Pitäisi pyrkiä suunnittelemaan reittejä niin, että saataisiin yhdis-
tettyä reittejä ja kohteita toisiinsa (Esim. Kaihun kierros Mikkelis-
sä). Reitit voisi yrittää rakentaa myös niin, että ne yhdistäisivät 
geokohteet luonto- ja kulttuurikohteisiin

• Osan kohteista opastusjärjestelmän parantaminen

• Kartoittaa mahdollisuutta suunnitella pidemmän reitin esimerkik-
si Saimaa Geopark kierros ympyrä reittinä/reitteinä, jonka varrella 
olisi useampia kohteita. ”Eteläisen Saimaan geokohteet venei-
lyoppaassa” tämänkaltainen reitti on suunniteltu veneilijöiden 
tarpeisiin

• Kohteiden esittelyyn voisi tuoda enemmän tarinoita mukaan ja 
pyrkiä selittämään geologiset ilmiöt mahdollisimman selkeällä ja 
kansantajuisella kielellä

• Paketoitujen matkojen ja järjestettyjen retkien suunnittelu ja 
järjestäminen

• Yrittäjiä varten tulisi tehdä esitteitä, joissa kerrottaisiin Saimaa 
Geopark kumppanuudesta

• Esteettömien kohteiden lisääminen ja olemassa olevien esteet-
tömien kohteiden kehittäminen. Varmistuttava niiden esteettö-
myydestä (luiskat, kaiteet jne.)

• Saimaa Geopark kohteisiin voisi pyrkiä suunnittelemaan sähköisiä 
reittioppaita, jotka olisi mahdollista ladata QR-koodin avulla

• Pyöräilijöiden ja veneilijöiden parempi huomioiminen esimerkiksi 
kauppa-autopalvelun avulla

• Pyöräilijöiden turvallisuuden varmistaminen esim. pyöräili-
jöistä varoittavilla kylteillä ja mahdollisilla nopeusrajoituksen 
alentamisilla

• Alueen yritysten kannustaminen kestävään kehitykseen ja vas-
tuulliseen matkailuun ja tuottamaan näiden periaatteiden mu-
kaisia palveluja

•  Ilmastonmuutoksen huomioiminen julkista liikennettä kehittä-
mällä ja kannustamalla lähialuematkailuun

• Sähköisen palautejärjestelmän luominen



38

10  JOHTOPÄÄTÖKSET
Johtopäätösosiossa käydään lyhyesti läpi suunnitelmassa esiin nousseita seikkoja suunnitelman neljän päätavoitteen 
kautta.

1. Miten alueen palveluja voi kehittää?

Saimaa Geopark alueella toimii tällä hetkellä hyvin kattavasti erilaisia 
palveluntarjoajia, jotka vaikuttavat tärkeällä tavalla kohteiden veto-
voimaan. Vaikka monenlaisia palveluita on tarjolla, niiden olemas-
saolo ja niistä kertova informaatio saattaa olla pirstoutunut useaan 
paikkaan. Tämä vaikeuttaa niiden löytämistä. Tärkeää olisikin pyrkiä 
kokoamaan Saimaa Geopark alueella olevat palvelut ja palvelun tarjo-
ajat yhteen paikkaan. Kohteista olisi myös hyvä olla mahdollisimman 
kattavasti informaatiota tarjolla, jotta mahdollinen kävijä pystyisi 
suunnittelemaan kohteessa käymisensä mahdollisimman helposti. 
Kohteisiin ja mahdollisiin kohteisiin liittyviin reitteihin kannattaisi 
rakentaa valmiiksi ehdotuksia saavutettavuudesta, majoituksesta, 
ruokailusta, kanootin tai sähköpyörän vuokrauksesta ja kaupoista. 
Tämä kannattaisi tehdä alueen palveluntarjoajien kanssa yhteistyös-
sä. Tarvetta alueella olisi myös opastettujen retkien järjestämiselle ja 
venekuljetusten kehittämiselle. Kohteiden saavutettavuuden kan-
nalta erilaisten kuljetuspalvelujen kehittäminen ja kuljetusvälineiden 
vuokrausmahdollisuuden kehittäminen on merkittävässä roolissa.

2. Miten kävijämääriä voi ohjailla niin, ettei 
luonto, kasvit, eliöt ja geologiset ilmiöt 
vaarannu?

Kävijämäärien ohjailussa tärkeimmiksi tekijöiksi nousee selkeiden 
reittien ja opastusjärjestelmän merkitys. Selkeillä ja hyvin ohjatuilla 
reiteillä kyetään ohjaamaan kävijät käyttämään haluttuja reittejä ja 
samalla heitä voidaan ohjailla kiinnostavien kohteiden ääreen. Rei-
tit kannattaa pyrkiä lisäksi rakentamaan kauemmaksi alueen her-
kimmistä paikoista. Osassa kohteista oli nähtävillä, että esimerkiksi 
purojen ja ojien ylityksien kohdalla puuttuvat sillat tai pitkospuut 
aiheuttavat polkujen levenemistä ja kulumisen lisääntymistä. Sama 
koskee märimpiä kohtia, joissa kävijät hakevat kuivempaa kohtaa pol-
kujen reunoilta, jolloin reitit levenevät. Polut myös syvenevät näissä 
kohdin helposti pehmeän maa-aineksen antaessa periksi kävijöiden 
alla. Myös portaiden rakentaminen jyrkimpiin nousukohtiin voisi vä-
hentää reittien kulumista.

3. Millä tavoin geologia ja luonnon- sekä 
kulttuuriperintö voidaan yhdistää toisiinsa?

Alueen geologiset ilmiöt näkyvät edelleen maisemassa, ihmisten 
liikkumisessa ja elämisessä ja se on vaikuttanut myös luonto- sekä 

kulttuuriperintöön. Saimaa on muokannut alueelle vahvan identi-
teetin ja se on näkyvissä edelleen. Uusien palveluiden ja matkai-
lutuotteiden luomisessa geologiaa yhdistäen on pääasiassa kyse 
oivaltamisesta ja uskalluksesta. Teemoina esimerkiksi tuoksut, ta-
rinat, mystiikka, puhtaus, vesi, luonto taipuvat erilaisten matkailu-
palveluiden tuotteiksi. Geologisia kohteita olisi hyvä yhdistää kult-
tuurikohteisiin reittien avulla ja Saimaa Geopark opasteissa voitaisiin 
pyrkiä historian ja tarinoiden avulla yhdistämään alueen geologinen 
perintö kulttuuriperintöön.

4. Ilmastonmuutoksen huomioiminen

Ilmastonmuutoksen huomioiminen vaatii Saimaa Geoparkin alueella 
erityisesti joukkoliikenteen kehittämistä. Alueella on suhteellisen 
haastavaa päästä linja-autolla eri kohteisiin, varsinkin jos ne sijait-
sevat pääteiden ulottumattomissa. Alueelle tarvitaan myös lisää pal-
veluntuottajia, jotka tarjoavat matkailupalveluita risteilyiden ja kulje-
tuspalveluiden muodossa, erityisesti ryhmämatkailuun suunnaten. 
Lähialuematkailun mahdollisuuksia tulee tuoda esille enemmän ja 
kannustaa alueen asukkaita lomailemaan omalla alueella sekä käyt-
tämään oman alueen palveluja. Lähiruokatuotteiden ja lähiruokatar-
jonnan kasvattaminen vahvistaa myös alueen palveluntuottajia ja 
elinkeinoja. Ylipäänsä alueella liikkuvia tulee kannustaa valitsemaan 
lihasvoimalla toimivia aktiviteetteja kuten soutamista, melomista 
ja pyöräilyä. Näiden palveluiden esille tuominen eri portaaleissa ja 
nettisivustoilla on ensiarvoisen tärkeää.

Saimaa Geopark tuo monipuolisesti esiin Saimaan alueen geologiaa, 
luontoa ja kulttuuriperintöä. Kehittämällä aluetta kestävän kehityk-
sen ja kestävän matkailun periaatteiden mukaan Saimaa Geopark 
tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia alueen elinvoiman kasvatta-
miseen. Hyvät ja toimivat virkistysaluepaikat houkuttelevat alueelle 
kävijöitä (vetovoima) ja samalla pitävät esimerkiksi veneilijät lähi-
seudulla (pitovoima). Saimaa Geoparkin yksi tehtävistä on herätellä 
paikallisten ihmisten ymmärrystä siihen, kuinka hieno geologinen 
ilmentymä Saimaa on. Tarkoituksena on myös lisätä oman alueen 
tuntemusta ja paikallisten itsetuntoa ja ylpeyttä omasta alueestaan. 
Kohteiden markkinointi on tärkeää sitoa oman alueen kulttuuriseen 
identiteettiin ja alueiden käyttöön kohteita hyödyttävällä tavalla. 
Tärkeää on myös yhteisen tahtotilan löytyminen koko Saimaan järvi-
alueella, joka ei perustu keskinäiseen kilpailuun vaan nähdään Saimaa 
ja sen mahdollisuudet yhteisenä alueena, joka hyödyttää kaikkia.

Kuva: Puumalan kunta / Tiina Mäkinen
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LIITTEET

(Liite 1.)

Saimaa Geopark alueen suojelualueet ja suojelumerkinnät
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(Liite 2.)

Sopimus Saimaa Geopark – kohdealueilla toimimisesta
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(Liite 3.)

Emma Ilkan esitys vastuullisen matkailun työpajasta 24.5.2019



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58

(Liite 4.)

Kulumisen mittauksen taulukko
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(Liite 5.)

Hoidon ja hallinnoinnin kyselylomake

1. Kuka hallinnoi kuntanne alueella olevia kohteita? 

• Onko esim. ulkoistettu (Ekvas ym.)

Miten hoito on järjestetty?

• Onko hoito ulkoistettu 

2. Onko kunnassanne henkilö, jolle kohteet kuuluvat?

3. Miten näet, että hoito ja hallinnointi toimii tällä hetkellä?

• Mitkä hyvin? 

• Missä kehittämistä? 

• Miten hoito ja hallinnointi pitäisi mielestänne hoitaa?

4. Onko alueen kaupunkien kesken ajatustenvaihtoa/yhteistyötä hoi-
don ja hallinnon saralla?

5. Jos yhteistyötä on, niin toimiiko yhteistyö ja pitäisikö yhteistyötä 
olla enemmän?

6. Tulisiko Saimaa Geopark kohteilla olla yhtenäinen laatuluokitus?

7. Tulisiko luoda ”johtoryhmä”, joilla olisi ajantasainen tieto kaikkien 
kohteiden kunnosta ja kehittämistarpeista?

8. Mitä tietoa haluaisitte käyttö- ja hoitosuunnitelmasta saada, mikä 
olisi tärkeää?



IMATRA

YHTEENVETO KOHTEISTA

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjes-
telmä

Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja 
yritykset

Kehityskohteet Suojelumer-
kinnät

Alueen 
hallinnointi

1 Lammassaaren 
reunadelta ja 
muinaisrannat   

Internet sivut, Out-
door Active, https://
ekarjala-retkeily.fi/ 
Google maps, kartat, 
esitteet

"Joukkoliikenne, jalan, 
polku- ja sähköpyörät, vene, 
auto, katujuna (kesä 2018)  
"

"Kartat, SGP opasteet, 
eri sovellukset (esim. 
Googlemaps, City-
maps, Outdoor active) 
 
 
"

"Merkityt reitit (opastekyltit 
ja puissa), reittien kunto 
pääasiassa hyvä, ei selkeitä 
vaaran paikkoja  
"

"Kulumia varsinkin grillika-
tosten ympäristössä , joitakin 
epävirallisia polkuja metsissä, 
joissakinkohdin kivet ja juuret 
tulleet reitillä pintaan. Olemassa 
hyviä kohtia myös kulumisen 
seurantaan sekä kävijälaskureille 
(koordinaatit kuvissa blogi) 
 
"

Hyvä saavutettavuus 
satama-alueelle liikun-
tarajoitteisille sekä osa 
reiteistä ja luontopo-
lun toinen kota tehty 
esteettömäksi. 

"Käymälä Luontopolun varrella 
käymälä, kahviossa asiakas wc:t. 
Jäteasioita, aluekeräyspiste 
satamassa. Katettuja nuotio-
paikkoja ja avonuotiopaikkoja.
Vierasvenepalvelut Lammassaa-
ressa.  Rantautumispaikat kajakit 
ja kanootit.  
 
Saunat Hostelli Ukonlinna ja 
Imatran  Kylpylä 
Uimaranta Ukonniemessä  
Hätätilanne informaatio  
 
"

 Yleisnäkymä reiteillä 
on siisti ja roskaton. 

"Kahvilat, ravintolat, hotel-
leja, hostelli, huoltoasema 
satamassa veneille, autojen 
tankkaus n 4 km päässä, 
kaupat Karhumäellä.  
 
• Vapaa-ajanpalvelut  
 sauna, lavatansseja, veneen 
vuokrausta, risteilyjä, venei-
den talvisäilytys, veneiden 
korjauspalvelu, frisbeegolf, 
golfkenttä Rauhaan päin  
 
"

"Kehityspaikat  
• Septitankin tyhjennyslaitteen korjaus  
• QR-koodin toimivuus  
• Käymälästä puuttui paperia  
• Polun päälle oli kaatunut muutamia puita  
• Käymälään menevän luiskan edessä kynnys 
• Vanhemman kodan luiskan yhteydessä olevan kaiteen pidentä-
minen luiskan loppuun asti  
• Reitin varrella olevien portaiden korjaus  
• Esteettömästä reitistä ei ole opasteissa kunnon informaatiota 
• Suppakuopalle menevän polun ""köysikaiteen"" parantaminen  
• Joissakin reittien risteyskohdissa opastus voisi olla selkeämpi  
• Vanhemman kodan yhteydessä olevan polttopuukatoksen katto 
alkaa olla aika heikossa kunnossa 
Muut huomiot ja ideat  
• Osalle kohtaa poluista voisi miettiä kulumisen seurantaa  
• Ukonlinnan kahvilan työntekijä ei tiennyt oikein kunnolla Geo-
parkista, oli kyllä kuullut.  
• Tässä olisi hyvä, jos olisi esitteitä, joisssa  kerrottaisiin Saimaa 
Geopark kumppanuus mahdollisuudesta.  
• Käymälän rakentaminen myös toisen kodan yhteyteen  
•  
• Auton vuokraus onnistuu myös Imatralta. 
• Parkkipaikkoja löytyy alueelta runsaasti 
Paikan tunnelma, fiilis ja identiteetti  
• Paikka on todella kaunis ja varustettu monipuolisella luonnolla  
 
"

  

2 Vuoksenniskan 
reunadelta ja 
muinaisrannat

Internet sivut 
(kaupunki, goSaimaa, 
SGP, Outdoor Active, 
https://ekarjala-ret-
keily.fi/, Googlemaps, 
kartat, esitteet

"Joukkoliikenne, jalan, 
polku- ja sähköpyörät, 
henkilöauto 
"

SGP opasteet,  kartta, 
hakusanalla interne-
tistä helppo löytää 
useita reittiohjeita, 
matkan varrella ei ole 
kohteeseen johtavaa 
opastusta, QR-koodin 
avulla ladattavissa 
sähköinen luotopolun 
opastus

Merkityt polut. Opasteet 
merkitty opastetauluilla ja 
puissa olevilla merkeil-
lä, opasteita jopa liikaa, 
tekee sekavaksi. Reitti 
helppokulkuinen. Sähköinen 
opasvihkonen kertoo alueen 
luonnosta, kasveista jne. 

"Alue suosittu ulkoilualue, jossa 
nähtävissä runsaasti erilaisia 
polkuverkostoja 
Vahvasti rakennettu ympäris-
tö vaikuttaa ympäristöön. Ei 
luonnollisia paikkoja kulumisen-
seurantaan 
 
"

"Kohdetta ei ole raken-
nettu lähtökohtaisesti 
esteettömäksi mutta on 
osittain saavutettavissa 
liikuntarajoitteisille.  
 
 
"

Vuoksenniskan alueen kattavat 
palvelut. 

Alue on yleisnäkymäl-
tään siisti ja roskaton

Vuoksenniskan keskustan 
palvelut

"Polun alkupisteen kertominen opasvihkoissa 
Osa poluista kaipaisi siistimistä  
Reittiopastus hetkittäin sekavaa  
Osa opasteista kärsinyt ilkivallasta ja ne näyttävät väärin  
Saimaa Geopark kohteisiin voisi ajatella tulevaisuudessa sähköi-
siä opastuksia  
Luonnoltaan monipuolinen alue  
Hieno luonnonläheinen luontopolku lähellä kaupunkia 
"

Kansallisesti arvo-
kas kulttuurihis-
toriaympäristö

3 Imatrankoski ja 
Kruunupuiston 
hiidenkirnut

Internet sivut, Out-
door Active, Google 
maps, esitteet, kartat, 
infotaulut korvaavat 
matkailun infopisteet

Joukkoliikenne, henkilö-
auto, kävellen, polku- ja 
sähköpyörät 

SGP opasteet, virtuaa-
linen koskinäytös (QR 
koodi ei toiminut)

Merkityt polut. Pääpolut 
ovat suurimmalta osin sel-
keät ja kulkeminen tuntuu 
painottuvan niille.  Polun 
ulkopuolella on tiheää met-
sää ja kiviä, joka voi hillitä 
ihmisten kulkemista muualla 
kuin pääpolulla. 

"Kruunupuistoon  muodostunut 
aika paljon erilaisia polkuja.  
Ympäristö monin paikoin vaikea-
kulkuista, joka osaltaan ohjaa 
kävijöitä jo oleville poluille. 
Kulumisen mittaus polkujen 
pehmeimpiin kohtiin.  
 
"

Esteetön liikkuminen 
Imatrankosken sillalla. 
Kruununpuistoon ei ole 
esteetöntä kulkua. 

Hätätilanne informaatio. Kau-
pungin keskusta-alueen kattavat 
palvelut.

"1.Kruunupuiston alueen sisällä reittiopasteet  voisivat olla selke-
ämmät. Helpottaa hahmotusta. on mitäkin.  
2.Sortumavaarasta kertova kyltti voisi olla muillakin kielillä, kuin 
suomeksi.  
3.QR-koodi Virtuaali Vuoksen reitillä ei toiminut 
4.Alueella ei ole nuotiopaikkoja eikä ohjeistuksia tulen tekemi-
sestä. Pitäisikö ulkomaalaisia varten olla kyltti, tulen tekeminen 
alueella kielletty. 
5. Kävijämittaukset tulevaisuudessa 
6. Alueella on luonnonsuojelualue, puisto ja Geopark kohtei-
ta. Haastavaa hahmottaa mikä on ""Geopark alue"". (Turismi 
näkökulma) 
7.Mahdolliset risteilyt kosken alapuolisella alueella 
9.Hätänumerokylttiä ei ollut, eikä hätätilanneohjeita 
10.Matkailuun liittyvä informaatio on pirstoutunut moniin eri 
paikkoihin ja sivustoihin, joka hankaloittaa tiedon löytymistä. 
11.Paikan tunnelma, fiilis ja identiteetti  
 Hieno ja vaikuttava paikka, jossa helppo aistia paikan henkeä ja 
historia vahvasti läsnä  
Selkeä paikan henki ja identiteetti sekä historiallinen lataus 
Geokohteet hienoja 
Vesi tuoksuu voimakkaasti, äänimaailma kosken ollessa auki 
Koskiuoma tyhjänäkin erittäin vaikuttava 
Kohteessa sekoittuu hienosti  kulttuuriperintö, luonnonperintö 
sekä geologinen perintö.  "

Aluetta hallinnoi 
Imatran kaupunki
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IMATRA

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjes-
telmä

Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja 
yritykset

Kehityskohteet Suojelumer-
kinnät

Alueen 
hallinnointi

1 Lammassaaren 
reunadelta ja 
muinaisrannat   

Internet sivut, Out-
door Active, https://
ekarjala-retkeily.fi/ 
Google maps, kartat, 
esitteet

"Joukkoliikenne, jalan, 
polku- ja sähköpyörät, vene, 
auto, katujuna (kesä 2018)  
"

"Kartat, SGP opasteet, 
eri sovellukset (esim. 
Googlemaps, City-
maps, Outdoor active) 
 
 
"

"Merkityt reitit (opastekyltit 
ja puissa), reittien kunto 
pääasiassa hyvä, ei selkeitä 
vaaran paikkoja  
"

"Kulumia varsinkin grillika-
tosten ympäristössä , joitakin 
epävirallisia polkuja metsissä, 
joissakinkohdin kivet ja juuret 
tulleet reitillä pintaan. Olemassa 
hyviä kohtia myös kulumisen 
seurantaan sekä kävijälaskureille 
(koordinaatit kuvissa blogi) 
 
"

Hyvä saavutettavuus 
satama-alueelle liikun-
tarajoitteisille sekä osa 
reiteistä ja luontopo-
lun toinen kota tehty 
esteettömäksi. 

"Käymälä Luontopolun varrella 
käymälä, kahviossa asiakas wc:t. 
Jäteasioita, aluekeräyspiste 
satamassa. Katettuja nuotio-
paikkoja ja avonuotiopaikkoja.
Vierasvenepalvelut Lammassaa-
ressa.  Rantautumispaikat kajakit 
ja kanootit.  
 
Saunat Hostelli Ukonlinna ja 
Imatran  Kylpylä 
Uimaranta Ukonniemessä  
Hätätilanne informaatio  
 
"

 Yleisnäkymä reiteillä 
on siisti ja roskaton. 

"Kahvilat, ravintolat, hotel-
leja, hostelli, huoltoasema 
satamassa veneille, autojen 
tankkaus n 4 km päässä, 
kaupat Karhumäellä.  
 
• Vapaa-ajanpalvelut  
 sauna, lavatansseja, veneen 
vuokrausta, risteilyjä, venei-
den talvisäilytys, veneiden 
korjauspalvelu, frisbeegolf, 
golfkenttä Rauhaan päin  
 
"

"Kehityspaikat  
• Septitankin tyhjennyslaitteen korjaus  
• QR-koodin toimivuus  
• Käymälästä puuttui paperia  
• Polun päälle oli kaatunut muutamia puita  
• Käymälään menevän luiskan edessä kynnys 
• Vanhemman kodan luiskan yhteydessä olevan kaiteen pidentä-
minen luiskan loppuun asti  
• Reitin varrella olevien portaiden korjaus  
• Esteettömästä reitistä ei ole opasteissa kunnon informaatiota 
• Suppakuopalle menevän polun ""köysikaiteen"" parantaminen  
• Joissakin reittien risteyskohdissa opastus voisi olla selkeämpi  
• Vanhemman kodan yhteydessä olevan polttopuukatoksen katto 
alkaa olla aika heikossa kunnossa 
Muut huomiot ja ideat  
• Osalle kohtaa poluista voisi miettiä kulumisen seurantaa  
• Ukonlinnan kahvilan työntekijä ei tiennyt oikein kunnolla Geo-
parkista, oli kyllä kuullut.  
• Tässä olisi hyvä, jos olisi esitteitä, joisssa  kerrottaisiin Saimaa 
Geopark kumppanuus mahdollisuudesta.  
• Käymälän rakentaminen myös toisen kodan yhteyteen  
•  
• Auton vuokraus onnistuu myös Imatralta. 
• Parkkipaikkoja löytyy alueelta runsaasti 
Paikan tunnelma, fiilis ja identiteetti  
• Paikka on todella kaunis ja varustettu monipuolisella luonnolla  
 
"

  

2 Vuoksenniskan 
reunadelta ja 
muinaisrannat

Internet sivut 
(kaupunki, goSaimaa, 
SGP, Outdoor Active, 
https://ekarjala-ret-
keily.fi/, Googlemaps, 
kartat, esitteet

"Joukkoliikenne, jalan, 
polku- ja sähköpyörät, 
henkilöauto 
"

SGP opasteet,  kartta, 
hakusanalla interne-
tistä helppo löytää 
useita reittiohjeita, 
matkan varrella ei ole 
kohteeseen johtavaa 
opastusta, QR-koodin 
avulla ladattavissa 
sähköinen luotopolun 
opastus

Merkityt polut. Opasteet 
merkitty opastetauluilla ja 
puissa olevilla merkeil-
lä, opasteita jopa liikaa, 
tekee sekavaksi. Reitti 
helppokulkuinen. Sähköinen 
opasvihkonen kertoo alueen 
luonnosta, kasveista jne. 

"Alue suosittu ulkoilualue, jossa 
nähtävissä runsaasti erilaisia 
polkuverkostoja 
Vahvasti rakennettu ympäris-
tö vaikuttaa ympäristöön. Ei 
luonnollisia paikkoja kulumisen-
seurantaan 
 
"

"Kohdetta ei ole raken-
nettu lähtökohtaisesti 
esteettömäksi mutta on 
osittain saavutettavissa 
liikuntarajoitteisille.  
 
 
"

Vuoksenniskan alueen kattavat 
palvelut. 

Alue on yleisnäkymäl-
tään siisti ja roskaton

Vuoksenniskan keskustan 
palvelut

"Polun alkupisteen kertominen opasvihkoissa 
Osa poluista kaipaisi siistimistä  
Reittiopastus hetkittäin sekavaa  
Osa opasteista kärsinyt ilkivallasta ja ne näyttävät väärin  
Saimaa Geopark kohteisiin voisi ajatella tulevaisuudessa sähköi-
siä opastuksia  
Luonnoltaan monipuolinen alue  
Hieno luonnonläheinen luontopolku lähellä kaupunkia 
"

Kansallisesti arvo-
kas kulttuurihis-
toriaympäristö

3 Imatrankoski ja 
Kruunupuiston 
hiidenkirnut

Internet sivut, Out-
door Active, Google 
maps, esitteet, kartat, 
infotaulut korvaavat 
matkailun infopisteet

Joukkoliikenne, henkilö-
auto, kävellen, polku- ja 
sähköpyörät 

SGP opasteet, virtuaa-
linen koskinäytös (QR 
koodi ei toiminut)

Merkityt polut. Pääpolut 
ovat suurimmalta osin sel-
keät ja kulkeminen tuntuu 
painottuvan niille.  Polun 
ulkopuolella on tiheää met-
sää ja kiviä, joka voi hillitä 
ihmisten kulkemista muualla 
kuin pääpolulla. 

"Kruunupuistoon  muodostunut 
aika paljon erilaisia polkuja.  
Ympäristö monin paikoin vaikea-
kulkuista, joka osaltaan ohjaa 
kävijöitä jo oleville poluille. 
Kulumisen mittaus polkujen 
pehmeimpiin kohtiin.  
 
"

Esteetön liikkuminen 
Imatrankosken sillalla. 
Kruununpuistoon ei ole 
esteetöntä kulkua. 

Hätätilanne informaatio. Kau-
pungin keskusta-alueen kattavat 
palvelut.

"1.Kruunupuiston alueen sisällä reittiopasteet  voisivat olla selke-
ämmät. Helpottaa hahmotusta. on mitäkin.  
2.Sortumavaarasta kertova kyltti voisi olla muillakin kielillä, kuin 
suomeksi.  
3.QR-koodi Virtuaali Vuoksen reitillä ei toiminut 
4.Alueella ei ole nuotiopaikkoja eikä ohjeistuksia tulen tekemi-
sestä. Pitäisikö ulkomaalaisia varten olla kyltti, tulen tekeminen 
alueella kielletty. 
5. Kävijämittaukset tulevaisuudessa 
6. Alueella on luonnonsuojelualue, puisto ja Geopark kohtei-
ta. Haastavaa hahmottaa mikä on ""Geopark alue"". (Turismi 
näkökulma) 
7.Mahdolliset risteilyt kosken alapuolisella alueella 
9.Hätänumerokylttiä ei ollut, eikä hätätilanneohjeita 
10.Matkailuun liittyvä informaatio on pirstoutunut moniin eri 
paikkoihin ja sivustoihin, joka hankaloittaa tiedon löytymistä. 
11.Paikan tunnelma, fiilis ja identiteetti  
 Hieno ja vaikuttava paikka, jossa helppo aistia paikan henkeä ja 
historia vahvasti läsnä  
Selkeä paikan henki ja identiteetti sekä historiallinen lataus 
Geokohteet hienoja 
Vesi tuoksuu voimakkaasti, äänimaailma kosken ollessa auki 
Koskiuoma tyhjänäkin erittäin vaikuttava 
Kohteessa sekoittuu hienosti  kulttuuriperintö, luonnonperintö 
sekä geologinen perintö.  "

Aluetta hallinnoi 
Imatran kaupunki
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LAPPEENRANTA

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja 
yritykset

Kehityskohteet Suojelumer-
kinnät

Alueen hallinnointi

4 Myllylammen 
muinaisuoma

"Visit Lappeenrannan sivuilla ei 
tietoa SGP:stä, matkailumarkki-
nointi goSaimaalla, niukalti tietoa 
SGP:stä. Matkailun infopisteessä 
tietoa SGP:stä. Google Mapsin 
avulla kohde löytyi helposti. Kar-
tan avulla voi olla haastavampaa. 
Internetissä niukasti tietoa pai-
kasta. Viereisen Salpalinjanhovin 
kotisivuilla mainita ja että kuuluu 
Saimaa Geoparkkiin. 
"

Joukkoliikenne, henkilöau-
to, polku- ja sähköpyörät, 
kävellen (rajoitetusti) vene 
(rajoitetusti), vaatii myös 
kanoottikuljetuksen 

"Matkalla ei opasteita Salpalinjasta, 
eikä muinaisuomasta. 
Salpalinjanhovin yrittäjän mielestä 
paremmat opasteet pitäisi ehdotto-
masti saada. 
"

Kohteessa ei ole merkittyjä 
reittejä, Myllylammen kautta 
kulkee melontareitti, opas-
tetut retket (yrittäjä), polut 
ovat muodostuneet alueelle 
hyvin vapaasti, ne ovat 
hyvässä kunnossa

"Kehittynyt joitakin omia polkuja 
 Polkuja on kuitenkin rajallisesti, 
joten kulumistakaan ei ole tapah-
tunut suuremmassa mittakaavassa 
 Reittien ja opasteiden puute vai-
keutta kulumisen miettimistä 
"

"Henkilöautolla tai joukko-
liikenteen avulla kohteen 
lähelle on mahdollista 
päästä. Paikan päällä 
esteettömyys rajallista. 
Salpalinjan rakennelmille 
voi päästä myös pyörätolil-
la, mutta itse rakennelmat 
eivät ole esteettömät. 
Nuotiopaikalle pääsee.  
"

Käymälä Salpalinjan 
rakennelmilla. Kaksi nuo-
tiopaikkaa. Puut tuotava 
itse. Uimaranta, jota ei 
ylläpidetä. Hätäinformaatio 
Salpalinjalla. 

Yleisnäkymä siisti ja 
roskaton

Salpalinjanhovissa 
tilausravintola

Selkeän reittien, polkujen  ja 
opasteiden puute.Tietoa vähän 
saatavilla netistä, palvelujen puu-
te. Maiseman avaaminen. Hyvä 
mahdollisuus yhdistää kulttuuri, - 
luonto,- ja geologinenperintö

Valtakunnalli-
sesti merkittävä 
kulttuurimaise-
ma-alue 

Aluetta hallinnoi Lappeen-
rannan kaupunki

5 Muukonsaaren 
kalliorannat

Internet, kaupungin ingopis-
teet ja yleisopasteet, SGP:n 
nettisivut, Google maps, Outdoor 
Active

Kohde saavutettavissa 
ainoastaan vesiteitse, 
säännöllistä kuljetusta ei ole. 
Taiga-Saimaan kautta kuljetus 
onnistuu pyydettäessä. Ve-
neessä polkupyörien kuljetus  
mahdollinen. Venematka 
lyhyt, kuitenkin täytyy tietää 
reitti saareen. 

Uudet SGP:n opasteet 2020 Alueella luontopolku, joka 
kulkee suurimmalta osin 
suojelualueella. Puissa 
merkinnät reitistä. 

Osa polusta kulkee kallioiden päällä 
ja nousujen kohdalla polku lähtee 
helposti levenmään. Samoin osa 
polusta lehtomaisessa ympäris-
tössä, jossa maa on pehmeää var-
sinkin sateella. Reitin kunnostus 
tulossa kesällä 2019. Reitillä ei ole 
vaarallisia paikkoja. 

Kohdetta ei ole rakennettu 
esteettömäksi. 

Käymälät,kuivajäteastia, 
nuotiopaikkoja, polttopuita, 
vuokrattava sauna, uima-
paikka, tulossa melontalai-
turi. Hätäinformaatio on.   

Yleisnäkymä siisti ja 
roskaton

Neljä  vuokrattavaa mökkiä + 
päärakennus. Telttailu mahdol-
lisuus. Paikka vuokrattavissa 
tapahtumiin. Mahd.pelata 
pelejä. Taiga-Saimaa tuottaa 
ohjelmapalveluja. 

"Rakennuksia aika runsaasti, jotka 
vaativat jatkuvaa huoltamista 
Aluetta täytyy raivata jatkuvasti 
ja polun varsi kriittinen kohta. 
"

Luonnonsuojelu-
alue, joka kattaa 
osan luontopolus-
ta (Lehmusnie-
men lehtoalue). 

Etelä-Karjalan virkistys-
aluesäätiön hallinnassa 
vuodesta 2013. Kohde on 
vuokrattu Lappeenrannan 
kaupungilta. Taiga-Saimaa 
vuokrannut kohteet 
EKVASilta.  Hallinnointi ja 
hoito jakautuu  säätiön 
ja Taiga-Saimaan välillä. 
Luontopolun kunnossapito 
edelleen virkistysaluesää-
tiön vastuulla

6 Lappeenran-
nan linnoitus ja 
satama 

Internet, kaupungin ingopisteet 
ja yleisopasteet, esitteet, SGP:n 
nettisivut, Google maps, Outdoor 
Active

Kohteen saavutettavuus on 
erinomainen kaikenlaisilla kul-
kuvälineillä. Osa linnoituksen 
alueesta ei sovellu esteellisille. 

Linnoituksesta kertovaa infor-
maatiota löytyy alueelta runsaasti. 
Kaupungin virallisissa opasteis-
sa  keskitytään  alueen palveluihin 
ja nähtävyyksiin. Myös sataman 
palvelut löytyvät hyvin opasteis-
ta. Alueen historiasta kertovaa 
informaatiota voisi olla enenmmän 
tarjolla. Saimaa Geopark opasteissa 
alueen historiaa tuodaan kyllä esiin 
geologian näkökulmasta.

Vaikka merkittyjä reittejä ei 
ole, niin alueella on polkuja 
ja kulkuväyliä.

Kuluminen näkyy lähinnä epävi-
rallisina polkuina linnoituksella ja 
sitä ympäröivällä alueella. Suurin 
osa linnoituksesta ja satamasta 
on asfalttia ja hiekkaa. Linnoituk-
sen ympäristössä käytetty myös 
kulutusta kestävää nurmikkoa. Ei 
akuutteja kohtia, mutta joidenkin 
linnoitusmuurien päälle sitä voi 
tulevaisuudessa harkita.

Pyörätuolilla on helppo 
liikkua satamassa ja 
myös suuressa osassa 
linnoitusta.

"Yleisökäymälä satamassa, 
asiakas käymälöitä alueen 
kahviloista ja ravintoloista. 
Linnoituksessa on myös 
yleisö WC Vihreän makasii-
nin vieressä. 
Jäteastioita on alueella 
runsaasti. 
Sataman yhteydessä 
vierasvenelaituri ja sauna-
mahdollisuus veneilijöille, 
uimarannalla yleinen sauna.  
Satamassa olevassa opas-
teesta hätäinformaatio. "

Yleisnäkymä siisti ja 
roskaton

"Sataman, linnoituksen ja 
keskusta-alueen palvelut. 
Kohteessa runsaasti erilaisia 
välinevuokraus mahdollisuuksia 
ja siellä järjestetään erilaisia 
tapahtumia. 
Satamasta erityyppisiä 
risteilyitä esim. Viipuriin. 
Kesäteatteri.  
"

Yleisilme siisti. Linnoituksessa 
ylläpidetään flooraa, kasvikannan 
säilymisen vuoksi siellä pidetään 
"niittymaisemaa". Linnoitukseen 
tehtävät muutokset/rakentami-
nen on hyvin valvottua.

Valtakunnalli-
sesti  merkittävä 
kulttuurihisto-
riaympäristö, 
muinaismuistolaki

Lappeenrannan kaupunki.

7 Pappilanniemen 
kalliorannat

Internet, kaupungin ingopis-
teet ja yleisopasteet, SGP:n 
nettisivut, Google maps, Outdoor 
Active

Joukkoliikenne melkein perille, 
henkilöautot, polkupyö-
rät, kävellen, veneellä (ei 
vierasvenelaituria).

Luontopolun alussa yleisinformaatio-
opaste, jossa yleisesittely alueesta 
ja siellä kulkevasta luontopolusta 
sekä turvatietoa paikan koordi-
naatteineen. Lyhyesti löytyy myös 
luontopolun säännöt ja retkeilijän 
ohjeita. Lisäksi luontopolun kartta 
löytyy pienemmästä opasteesta. Sai-
maa Geopark opaste tulossa kesän 
2020 aikana.

Alueella  1.8 km luontopolku, 
jossa rastipisteitä. Reitti 
on QR-koodin avulla ladat-
tavissa. Reitti on merkitty 
erilaisilla maalimerkinnöillä, 
jotka vaihtelevat. Polun var-
rella rasteja hankala löytää. 
Kuntorata hyväkuntoinen. 

Ihmiset tehneet useita omia 
polkuja alueelle, kallioiden päällä 
nähtävissä selkeitä kulumisen 
merkkejä

Kohdetta  ei ole lähtökoh-
taisesti tehty esteettömäk-
si, luontopolku seurailee 
monin paikoin kuntorataa, 
joka on kovahko ja hyvä-
kuntoinen. Polku sisältää 
kuitenkin korkeusvaihte-
luita, jotka ovat aika haas-
tavia esim. pyörätuolilla 
liikkuvalle, auttajan kanssa 
onnistuu paremmin

Yleisopasteessa hätäti-
lanneinformaatio ja paikan 
koordinaatit. Ei palveluita, ei 
virallista uimarantaa, mutta 
uintipaikka on. 

Yleisnäkymä koh-
teessa on siisti ja 
roskaton 

Drakkar Oy vuokraa sata-
massa kanootteja, kajakkeja, 
Sup-lautoja, polkupyöriä ja 
sähköpyöriä, Sataman Loiste 
vuokraa vesijettejä, veneitä ja 
solarboateja, Lappeenrannan 
monipuoliset vapaa-ajanpalve-
lut, risteilypalvelut , kaupat ja 
ravintolat lähialueella 

Opastus reitillä vaihtelee, kuntoi-
luvälineiden ympäristön raivaus, 
nuotiopaikan puute, rastipisteet 
paremmiksi ja kestävämmiksi, 
penkkejä levähdystä varten, 
käymälöiden puute, maiseman 
avaamista

Luonnonsuojelu-
alue, alueellinen 
yrttirikkai-
den metsien 
suojeluohjelma 

Lappeenrannan kaupunki.

8 Rakuunamäen 
muinaisrannat

Internet, kaupungin ingopis-
teet ja yleisopasteet, SGP:n 
nettisivut, Google maps, Outdoor 
Active

Joukkoliikenne, henkilöautot, 
polkupyörät, kävellen, veneellä 
(satama n 1,5 km päässä), 
katujunalla

Rakuunanmäki on Lappeenrannasta 
käsin helppo löytää, n.  1 kilometrin 
päässä keskustasta. Lappeenrannan 
keskustasta tultaessa kohteesta ker-
tovia opasteita ei ollut. Paikan päällä 
ei ole alueesta kertovaa yleisopas-
tetta. Saimaa Geopark opasteita ei 
myöskään vielä ollut, opaste tulossa 
2020.

Lappeenrannan rantaraitti 
kulkee Rakuunamäen ranto-
ja pitkin. Rantaraitista löytyy 
tietoa outdooractivesta ja 
E-K virkistysaluesäätiön ret-
keilysivuilta. Raitin varrella 
on infotauluja.

Alue ollut pitkään käytössä ja 
suurin osa reiteistä päällystetty 
asfaltilla. Hiekkaväyliä myös jonkin 
verran.

Kohde on hyvin saavutet-
tavissa myös esteellisille. 
Mäen päällä on hyvin ta-
saista ja suurin osa alueen 
väylistä on päällystetty 
asfaltilla. Mäen päälle on 
useista kohdin jyrkähköt 
mäet, mutta Liisankadun 
puolelta tultaessa väylä on 
tasainen.

Asiakas Wc löytyy 
Upseerikerholta ja 
Hotelli Rakuunasta. Ei 
hätätilanneindormaatiota.

Alue on roskaton 
ja yleisnäkymä on 
ihan siisti 

Upseerikerholta mahdollisuus 
vuokrata sauna. Kerholla ylei-
nen sauna muutaman kerran 
vuodessa. Ravintola Lappeen-
rannan Upseerikerho 300 m ja 
muut lähialueen palvelut. Lap-
peenrann monipuoliset vapaa-
ajanpalvelut, risteilypalvelut , 
kaupat ja ravintolat lähialueella, 
Huhtiniemen leirintäalueen 
tarjoamat palvelut 

Alueesta kertovan informaation 
puute, opastejärjestelmä paikoin 
sekava, ei yleistä käymälää, alu-
een hoito paikoitellen puutteel-
linen (mm. nurmikoiden osalta), 
<lue vielä käymistilassa, hotelli 
Rakuunaan tulossa alueesta 
kertovaa informaatiota, paikalla 
hieno ja omanlainen identitteet-
ti, vahva sotilashistoria näkyy 
alueella  

Valtakunnalli-
sesti merkittävä 
kulttuurihisto-
ria ympäristö, 
muinaismuistolaki 

Lappeenrannan kaupunki.
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LAPPEENRANTA

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja 
yritykset

Kehityskohteet Suojelumer-
kinnät

Alueen hallinnointi

4 Myllylammen 
muinaisuoma

"Visit Lappeenrannan sivuilla ei 
tietoa SGP:stä, matkailumarkki-
nointi goSaimaalla, niukalti tietoa 
SGP:stä. Matkailun infopisteessä 
tietoa SGP:stä. Google Mapsin 
avulla kohde löytyi helposti. Kar-
tan avulla voi olla haastavampaa. 
Internetissä niukasti tietoa pai-
kasta. Viereisen Salpalinjanhovin 
kotisivuilla mainita ja että kuuluu 
Saimaa Geoparkkiin. 
"

Joukkoliikenne, henkilöau-
to, polku- ja sähköpyörät, 
kävellen (rajoitetusti) vene 
(rajoitetusti), vaatii myös 
kanoottikuljetuksen 

"Matkalla ei opasteita Salpalinjasta, 
eikä muinaisuomasta. 
Salpalinjanhovin yrittäjän mielestä 
paremmat opasteet pitäisi ehdotto-
masti saada. 
"

Kohteessa ei ole merkittyjä 
reittejä, Myllylammen kautta 
kulkee melontareitti, opas-
tetut retket (yrittäjä), polut 
ovat muodostuneet alueelle 
hyvin vapaasti, ne ovat 
hyvässä kunnossa

"Kehittynyt joitakin omia polkuja 
 Polkuja on kuitenkin rajallisesti, 
joten kulumistakaan ei ole tapah-
tunut suuremmassa mittakaavassa 
 Reittien ja opasteiden puute vai-
keutta kulumisen miettimistä 
"

"Henkilöautolla tai joukko-
liikenteen avulla kohteen 
lähelle on mahdollista 
päästä. Paikan päällä 
esteettömyys rajallista. 
Salpalinjan rakennelmille 
voi päästä myös pyörätolil-
la, mutta itse rakennelmat 
eivät ole esteettömät. 
Nuotiopaikalle pääsee.  
"

Käymälä Salpalinjan 
rakennelmilla. Kaksi nuo-
tiopaikkaa. Puut tuotava 
itse. Uimaranta, jota ei 
ylläpidetä. Hätäinformaatio 
Salpalinjalla. 

Yleisnäkymä siisti ja 
roskaton

Salpalinjanhovissa 
tilausravintola

Selkeän reittien, polkujen  ja 
opasteiden puute.Tietoa vähän 
saatavilla netistä, palvelujen puu-
te. Maiseman avaaminen. Hyvä 
mahdollisuus yhdistää kulttuuri, - 
luonto,- ja geologinenperintö

Valtakunnalli-
sesti merkittävä 
kulttuurimaise-
ma-alue 

Aluetta hallinnoi Lappeen-
rannan kaupunki

5 Muukonsaaren 
kalliorannat

Internet, kaupungin ingopis-
teet ja yleisopasteet, SGP:n 
nettisivut, Google maps, Outdoor 
Active

Kohde saavutettavissa 
ainoastaan vesiteitse, 
säännöllistä kuljetusta ei ole. 
Taiga-Saimaan kautta kuljetus 
onnistuu pyydettäessä. Ve-
neessä polkupyörien kuljetus  
mahdollinen. Venematka 
lyhyt, kuitenkin täytyy tietää 
reitti saareen. 

Uudet SGP:n opasteet 2020 Alueella luontopolku, joka 
kulkee suurimmalta osin 
suojelualueella. Puissa 
merkinnät reitistä. 

Osa polusta kulkee kallioiden päällä 
ja nousujen kohdalla polku lähtee 
helposti levenmään. Samoin osa 
polusta lehtomaisessa ympäris-
tössä, jossa maa on pehmeää var-
sinkin sateella. Reitin kunnostus 
tulossa kesällä 2019. Reitillä ei ole 
vaarallisia paikkoja. 

Kohdetta ei ole rakennettu 
esteettömäksi. 

Käymälät,kuivajäteastia, 
nuotiopaikkoja, polttopuita, 
vuokrattava sauna, uima-
paikka, tulossa melontalai-
turi. Hätäinformaatio on.   

Yleisnäkymä siisti ja 
roskaton

Neljä  vuokrattavaa mökkiä + 
päärakennus. Telttailu mahdol-
lisuus. Paikka vuokrattavissa 
tapahtumiin. Mahd.pelata 
pelejä. Taiga-Saimaa tuottaa 
ohjelmapalveluja. 

"Rakennuksia aika runsaasti, jotka 
vaativat jatkuvaa huoltamista 
Aluetta täytyy raivata jatkuvasti 
ja polun varsi kriittinen kohta. 
"

Luonnonsuojelu-
alue, joka kattaa 
osan luontopolus-
ta (Lehmusnie-
men lehtoalue). 

Etelä-Karjalan virkistys-
aluesäätiön hallinnassa 
vuodesta 2013. Kohde on 
vuokrattu Lappeenrannan 
kaupungilta. Taiga-Saimaa 
vuokrannut kohteet 
EKVASilta.  Hallinnointi ja 
hoito jakautuu  säätiön 
ja Taiga-Saimaan välillä. 
Luontopolun kunnossapito 
edelleen virkistysaluesää-
tiön vastuulla

6 Lappeenran-
nan linnoitus ja 
satama 

Internet, kaupungin ingopisteet 
ja yleisopasteet, esitteet, SGP:n 
nettisivut, Google maps, Outdoor 
Active

Kohteen saavutettavuus on 
erinomainen kaikenlaisilla kul-
kuvälineillä. Osa linnoituksen 
alueesta ei sovellu esteellisille. 

Linnoituksesta kertovaa infor-
maatiota löytyy alueelta runsaasti. 
Kaupungin virallisissa opasteis-
sa  keskitytään  alueen palveluihin 
ja nähtävyyksiin. Myös sataman 
palvelut löytyvät hyvin opasteis-
ta. Alueen historiasta kertovaa 
informaatiota voisi olla enenmmän 
tarjolla. Saimaa Geopark opasteissa 
alueen historiaa tuodaan kyllä esiin 
geologian näkökulmasta.

Vaikka merkittyjä reittejä ei 
ole, niin alueella on polkuja 
ja kulkuväyliä.

Kuluminen näkyy lähinnä epävi-
rallisina polkuina linnoituksella ja 
sitä ympäröivällä alueella. Suurin 
osa linnoituksesta ja satamasta 
on asfalttia ja hiekkaa. Linnoituk-
sen ympäristössä käytetty myös 
kulutusta kestävää nurmikkoa. Ei 
akuutteja kohtia, mutta joidenkin 
linnoitusmuurien päälle sitä voi 
tulevaisuudessa harkita.

Pyörätuolilla on helppo 
liikkua satamassa ja 
myös suuressa osassa 
linnoitusta.

"Yleisökäymälä satamassa, 
asiakas käymälöitä alueen 
kahviloista ja ravintoloista. 
Linnoituksessa on myös 
yleisö WC Vihreän makasii-
nin vieressä. 
Jäteastioita on alueella 
runsaasti. 
Sataman yhteydessä 
vierasvenelaituri ja sauna-
mahdollisuus veneilijöille, 
uimarannalla yleinen sauna.  
Satamassa olevassa opas-
teesta hätäinformaatio. "

Yleisnäkymä siisti ja 
roskaton

"Sataman, linnoituksen ja 
keskusta-alueen palvelut. 
Kohteessa runsaasti erilaisia 
välinevuokraus mahdollisuuksia 
ja siellä järjestetään erilaisia 
tapahtumia. 
Satamasta erityyppisiä 
risteilyitä esim. Viipuriin. 
Kesäteatteri.  
"

Yleisilme siisti. Linnoituksessa 
ylläpidetään flooraa, kasvikannan 
säilymisen vuoksi siellä pidetään 
"niittymaisemaa". Linnoitukseen 
tehtävät muutokset/rakentami-
nen on hyvin valvottua.

Valtakunnalli-
sesti  merkittävä 
kulttuurihisto-
riaympäristö, 
muinaismuistolaki

Lappeenrannan kaupunki.

7 Pappilanniemen 
kalliorannat

Internet, kaupungin ingopis-
teet ja yleisopasteet, SGP:n 
nettisivut, Google maps, Outdoor 
Active

Joukkoliikenne melkein perille, 
henkilöautot, polkupyö-
rät, kävellen, veneellä (ei 
vierasvenelaituria).

Luontopolun alussa yleisinformaatio-
opaste, jossa yleisesittely alueesta 
ja siellä kulkevasta luontopolusta 
sekä turvatietoa paikan koordi-
naatteineen. Lyhyesti löytyy myös 
luontopolun säännöt ja retkeilijän 
ohjeita. Lisäksi luontopolun kartta 
löytyy pienemmästä opasteesta. Sai-
maa Geopark opaste tulossa kesän 
2020 aikana.

Alueella  1.8 km luontopolku, 
jossa rastipisteitä. Reitti 
on QR-koodin avulla ladat-
tavissa. Reitti on merkitty 
erilaisilla maalimerkinnöillä, 
jotka vaihtelevat. Polun var-
rella rasteja hankala löytää. 
Kuntorata hyväkuntoinen. 

Ihmiset tehneet useita omia 
polkuja alueelle, kallioiden päällä 
nähtävissä selkeitä kulumisen 
merkkejä

Kohdetta  ei ole lähtökoh-
taisesti tehty esteettömäk-
si, luontopolku seurailee 
monin paikoin kuntorataa, 
joka on kovahko ja hyvä-
kuntoinen. Polku sisältää 
kuitenkin korkeusvaihte-
luita, jotka ovat aika haas-
tavia esim. pyörätuolilla 
liikkuvalle, auttajan kanssa 
onnistuu paremmin

Yleisopasteessa hätäti-
lanneinformaatio ja paikan 
koordinaatit. Ei palveluita, ei 
virallista uimarantaa, mutta 
uintipaikka on. 

Yleisnäkymä koh-
teessa on siisti ja 
roskaton 

Drakkar Oy vuokraa sata-
massa kanootteja, kajakkeja, 
Sup-lautoja, polkupyöriä ja 
sähköpyöriä, Sataman Loiste 
vuokraa vesijettejä, veneitä ja 
solarboateja, Lappeenrannan 
monipuoliset vapaa-ajanpalve-
lut, risteilypalvelut , kaupat ja 
ravintolat lähialueella 

Opastus reitillä vaihtelee, kuntoi-
luvälineiden ympäristön raivaus, 
nuotiopaikan puute, rastipisteet 
paremmiksi ja kestävämmiksi, 
penkkejä levähdystä varten, 
käymälöiden puute, maiseman 
avaamista

Luonnonsuojelu-
alue, alueellinen 
yrttirikkai-
den metsien 
suojeluohjelma 

Lappeenrannan kaupunki.

8 Rakuunamäen 
muinaisrannat

Internet, kaupungin ingopis-
teet ja yleisopasteet, SGP:n 
nettisivut, Google maps, Outdoor 
Active

Joukkoliikenne, henkilöautot, 
polkupyörät, kävellen, veneellä 
(satama n 1,5 km päässä), 
katujunalla

Rakuunanmäki on Lappeenrannasta 
käsin helppo löytää, n.  1 kilometrin 
päässä keskustasta. Lappeenrannan 
keskustasta tultaessa kohteesta ker-
tovia opasteita ei ollut. Paikan päällä 
ei ole alueesta kertovaa yleisopas-
tetta. Saimaa Geopark opasteita ei 
myöskään vielä ollut, opaste tulossa 
2020.

Lappeenrannan rantaraitti 
kulkee Rakuunamäen ranto-
ja pitkin. Rantaraitista löytyy 
tietoa outdooractivesta ja 
E-K virkistysaluesäätiön ret-
keilysivuilta. Raitin varrella 
on infotauluja.

Alue ollut pitkään käytössä ja 
suurin osa reiteistä päällystetty 
asfaltilla. Hiekkaväyliä myös jonkin 
verran.

Kohde on hyvin saavutet-
tavissa myös esteellisille. 
Mäen päällä on hyvin ta-
saista ja suurin osa alueen 
väylistä on päällystetty 
asfaltilla. Mäen päälle on 
useista kohdin jyrkähköt 
mäet, mutta Liisankadun 
puolelta tultaessa väylä on 
tasainen.

Asiakas Wc löytyy 
Upseerikerholta ja 
Hotelli Rakuunasta. Ei 
hätätilanneindormaatiota.

Alue on roskaton 
ja yleisnäkymä on 
ihan siisti 

Upseerikerholta mahdollisuus 
vuokrata sauna. Kerholla ylei-
nen sauna muutaman kerran 
vuodessa. Ravintola Lappeen-
rannan Upseerikerho 300 m ja 
muut lähialueen palvelut. Lap-
peenrann monipuoliset vapaa-
ajanpalvelut, risteilypalvelut , 
kaupat ja ravintolat lähialueella, 
Huhtiniemen leirintäalueen 
tarjoamat palvelut 

Alueesta kertovan informaation 
puute, opastejärjestelmä paikoin 
sekava, ei yleistä käymälää, alu-
een hoito paikoitellen puutteel-
linen (mm. nurmikoiden osalta), 
<lue vielä käymistilassa, hotelli 
Rakuunaan tulossa alueesta 
kertovaa informaatiota, paikalla 
hieno ja omanlainen identitteet-
ti, vahva sotilashistoria näkyy 
alueella  

Valtakunnalli-
sesti merkittävä 
kulttuurihisto-
ria ympäristö, 
muinaismuistolaki 

Lappeenrannan kaupunki.
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LAPPEENRANTA

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat reitit Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut 
ja yritykset

Kehityskohteet Suojelumer-
kinnät

Alueen hallinnointi

9 Kallioinen 
Karhusaari

Internet, kaupungin in-
gopisteet ja yleisopasteet, 
SGP:n nettisivut, Google 
maps, Outdoor Active

Veneellä ja muilla 
vesiliikennevälineillä

Helposti kohdennettavissa Lap-
peenrannan satamasta. Outdoor Ac-
tive, Google Maps. Saimaa Geoparkin 
opaste tulossa 2020.

Ei merkittyjä reittejä Kuluminen näkyy alueella 
lähinnä muutamina epävirallisina 
polkuina 

Kohdetta ei ole rakennet-
tu esteettömäksi 

Yksi käymälä, katettu nuotiopaik-
ka ja avonuotiopaikka, laituri ja 
rantautumismahdollisuus, uima-
paikka, hätätilanne informaatio 
(ei paikan koordinaatteja)

Yleisnäkymä alueella 
on kohtuullisen siisti. 
Roskia ja erilaisia jät-
teitä on alueella jonkin 
verran. 

Lappeenrannan pursiseu-
ra hoitaa talvella Armadan 
edessä pientä luistinrataa 
ja napakelkkaa 

Laituria on käyttäjäpalautteessa 
toivottu pidemmäksi ja lisää poi-
jupaikkoja. Siistimistä grillikodan 
osalta. Geologiset nähtävyyksien 
merkintä karttaan. Kohtuullisen 
pienellä vaivalla rakennettavissa 
lyhyt reitti, voisi yhdistää saaren 
geologiset kohteet ja vanhan 
tanssilavan rauniot. Saaren toisen 
osan voisi pyrkiä rauhoittamaan 
kulkemiselta. 

Alueellinen 
maankäyttö-
suunnitelma: 
virkistyskäytön 
kehittäminen

Lappeenrannan seura-
kuntayhtynä omistaa, 
EKVAS vuokraa 5 vuodek-
si kerralla, kohteen hoito 
on ulkoistettu 

10 Sormuskivi 
siirtolohkare

Internet, kaupungin in-
gopisteet ja yleisopasteet, 
SGP:n nettisivut, Google 
maps, Outdoor Active

Joukkoliikenne (harvak-
seltaan), henkilöautot, 
polkupyörät, jalan, 
Lähellä sijaitsevan järven 
rantaan on mahdollista 
rantautua pienemmillä 
veneillä ja kanooteilla

Outdoor Active, Google Maps. 
Nuijamaalle selkeät viitat Lappeen-
rannasta. Kohteelle ei opastusta. 
Kohteen vieressä opastuskyltti, 
jossa  käydään läpi kiven nimen 
syntyhistoriaa ja sen merkitystä 
paikallisille.  

Ei merkittyjä reittejä Kiven vieressä heinikossa polku Kohde ei ole rakennet-
tu esteettömäksi, silti 
saavutettavissa (autolla 
pääsee viereen).

Ei hätätilanne informaatiota. Ei 
muita palveluja 

Kohteen ympäristössä 
yleisnäkymä siisti ja 
roskaton 

Kirkonkylän palvelut, 
mökkivuokrausta 

Pyöräreitin varrelle paremmat 
opasteet, joukkoliikenne kulkee 
harvakseltaan, kohteeseen ei 
opastusta Nuijamaalla, informaa-
tio kohteessa vain suomeksi 

Ei tietoa Ei tietoa

11 Satamosaari 
jäätikköjokikerros-
tuma

Internet, kaupungin in-
gopisteet ja yleisopasteet, 
SGP:n nettisivut, Google 
maps, Outdoor Active

Veneellä, järjestetään 
risteilyjä LPR ja Imatran 
satamasta

Vaatii hieman tietämystä ja meri-
kartan lukutaitoa, Plotter auttaa 
myös suunnistamisessa. Opastus 
kohteessa on kattavaa. Alueen yleis-
esittelyn lisäksi erilaista ohjeistusta 
retkeilyyn, alueella toimimiseen ja 
palveluvarustuksen käyttöön

Ei merkittyjä reittejä Pitkäaikainen käyttö näkyy 
alueella selkeänä kulumisena 
varsinkin rinteissä, kuluminen 
vähentynyt niillä kohdin, joissa 
on rakennettu laiturit ja luiskat, 
paljon erilaisia polkuverkostoja, 
kulumisen seurantaa voi harkita 
tulevaisuudessa ainakin muuta-
massa rinnekohdassa

Kohde on hyvin saavu-
tettavissa liikuntara-
joittesille, Osa saaren 
palveluvarustuksesta 
rakennettu esteettö-
myyttä silmällä pitäen

Neljä käymälää, joista kaksi 
rakennettu esteettömäksi, 
runsaasti kuivajäteastoita, 
mahdollisuus palauttaa lisäksi 
tölkit ja lasipullot, kolme katettua 
nuotiopaikkaa, useita laitureita 
veneilijöille, laitureita myös uimi-
seen, kaksi saunaa, uimapaikat, 
hätätilanne informaatio, septi-
tankin tyhjennysmahdollisuus, 
Saunalla kaksi nukkumapaikkaa, 
vierasvenelaiturit, telttamajoitus 
mahdollisuus

Yleisnäkymä alueella 
on hoidettu ja kohtuul-
lisen siisti, roskia ei ole 
juurikaan, muutamia 
huonokuntoisia 
kalusteita ja laittomia 
nuotiopaikkoja

Satamapalvelut Imatralla 
ja Lappeenrannassa

Osa kalusteista alkaa olla uusi-
miskunnossa, Pitkospuiden ja 
portaiden tarve saaren toisella 
puolella kulumisen estämiseksi, 
Kävijöiden ohjailu selkeämmällä 
opastuksella

Alueellinen 
maankäyttö-
suunnitelma: 
luontomatkailun 
ja virkistyskäytön 
kehittäminen

Etelä-Karjalan virkistys-
aluesäätiö hallinnoi, Pidä 
Saaristo siistinä ry vastaa 
huollosta

12 Saimaan kanava 
ja Pontuksen 
kaivanto

Internet, kaupungin in-
gopisteet ja yleisopasteet, 
SGP:n nettisivut, Google 
maps, Outdoor Active

Joukkoliikenne, hen-
kilöautot, polkupyörät, 
kävellen

Kohde on helposti löydettävissä 
perinteisen kartan avulla, Paikan 
päällä tarjolla runsaasti informaa-
tiota alueesta ja sen historiasta, 
kohteesta löytyy Saimaa Geoparkin 
opasteet, joissa kattavasti tietoa 
mm. alueen geologiasta, kanavan 
rakentamisen historiasta ja alueen 
palveluista karttoineen. Saimaa 
Geopark opasteen avulla on helppo 
paikantaa myös vähän matkan pääs-
sä sijaitseva Pontuksen kaivanto. 
Lisäksi OutdoorActive, Google maps. 

Kohteessa kulkee merkitty Kanavapolku, 
johon opastetauluista on mahdollista la-
data QR-koodin avulla kartta, reitti kulkee 
Mälkiän kanavan ja Mustolan kanavan 
välisellä alueella, polun kohteista löytyy 
myös fyysiset opasteet. Ladattavassa 
sovelluksessa näkyy kohteen kartta, 
fyysisesti reittiä ei kohteessa ole merkitty 
esimerkiksi maalimerkintöjä tai opaskylt-
tejä kanavapolusta ei ole. Ladattavan 
sovelluksen avulla reitti on helppo hah-
mottaa, ilman karttaa sen hahmottaminen 
on haastavampaa. Reitti on hyväkuntoi-
nen, pienellä lisäpanostuksella sen voisi 
rakentaa täysin estettömäksi

Kanavan ympäristö päällystetty 
oikeastaan kauttaaltaan asfaltil-
la, ajan saatossa muodostunut 
selkeät kulkuväylät ja ihmisten 
kulkeminen tapahtuu pääsään-
töisesti niillä, nurmikoille muo-
dostunut joitakin epävirallisia 
reittejä, Pontuksen kaivannolla 
muodostunut runsaasti erilaisia 
polkuverkostoja, johtuen myös 
siitä, että alue on myös ulkoilijoi-
den suosiossa

Kohdetta ei ole varsinai-
sesti rakennettu esteet-
tömäksi, mutta paljon 
tasaisia ja hyväkuntoisia 
väyliä

Saimaan kanavamuseossa 
on  asiakas wc, Mälkiän sulun 
parkkipaikalla yksi kuivajäteastia, 
Kanavamuseon pihassa yksi 
kuivajäteastia ja biojäteastia,  
Kanavapolun varrella jäteastioita 
ei ole, Saimaa Geopark kyltissä 
yleinen hätänumero, mutta ei 
kohteen koordinaatteja

Yleisnäkymä alueella 
siisti ja roskaton, alue 
hoidetun näköinen 

Lähialueen palvelut ja 
yritykset, Kanavamuseo

Mälkiän sulun parkkipaikalla voisi 
olla opaste Kanavamuseolle, Mus-
tolan kanavan portaisiin olisi hyvä 
lisätä hiekkaa, Geopark opasteissa 
voisi vielä selkeämmin yrittää 
tuoda esiin, että miten kävijät 
pystyvät hahmottamaan alueen 
geologiset ilmiöt paikan päällä, 
Kanavan varreessa sijainneiden 
yhdyskuntien elämän kuvaaminen 
tavallisten ihmisten näkökul-
masta voisi tuoda hyvän lisän 
informaatiotarjontaan

Valtakunnalli-
sesti arvokas 
kulttuurihisto-
ria ympäristö, 
muinaismuistolaki 
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LAPPEENRANTA

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat reitit Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut 
ja yritykset

Kehityskohteet Suojelumer-
kinnät

Alueen hallinnointi

9 Kallioinen 
Karhusaari

Internet, kaupungin in-
gopisteet ja yleisopasteet, 
SGP:n nettisivut, Google 
maps, Outdoor Active

Veneellä ja muilla 
vesiliikennevälineillä

Helposti kohdennettavissa Lap-
peenrannan satamasta. Outdoor Ac-
tive, Google Maps. Saimaa Geoparkin 
opaste tulossa 2020.

Ei merkittyjä reittejä Kuluminen näkyy alueella 
lähinnä muutamina epävirallisina 
polkuina 

Kohdetta ei ole rakennet-
tu esteettömäksi 

Yksi käymälä, katettu nuotiopaik-
ka ja avonuotiopaikka, laituri ja 
rantautumismahdollisuus, uima-
paikka, hätätilanne informaatio 
(ei paikan koordinaatteja)

Yleisnäkymä alueella 
on kohtuullisen siisti. 
Roskia ja erilaisia jät-
teitä on alueella jonkin 
verran. 

Lappeenrannan pursiseu-
ra hoitaa talvella Armadan 
edessä pientä luistinrataa 
ja napakelkkaa 

Laituria on käyttäjäpalautteessa 
toivottu pidemmäksi ja lisää poi-
jupaikkoja. Siistimistä grillikodan 
osalta. Geologiset nähtävyyksien 
merkintä karttaan. Kohtuullisen 
pienellä vaivalla rakennettavissa 
lyhyt reitti, voisi yhdistää saaren 
geologiset kohteet ja vanhan 
tanssilavan rauniot. Saaren toisen 
osan voisi pyrkiä rauhoittamaan 
kulkemiselta. 

Alueellinen 
maankäyttö-
suunnitelma: 
virkistyskäytön 
kehittäminen

Lappeenrannan seura-
kuntayhtynä omistaa, 
EKVAS vuokraa 5 vuodek-
si kerralla, kohteen hoito 
on ulkoistettu 

10 Sormuskivi 
siirtolohkare

Internet, kaupungin in-
gopisteet ja yleisopasteet, 
SGP:n nettisivut, Google 
maps, Outdoor Active

Joukkoliikenne (harvak-
seltaan), henkilöautot, 
polkupyörät, jalan, 
Lähellä sijaitsevan järven 
rantaan on mahdollista 
rantautua pienemmillä 
veneillä ja kanooteilla

Outdoor Active, Google Maps. 
Nuijamaalle selkeät viitat Lappeen-
rannasta. Kohteelle ei opastusta. 
Kohteen vieressä opastuskyltti, 
jossa  käydään läpi kiven nimen 
syntyhistoriaa ja sen merkitystä 
paikallisille.  

Ei merkittyjä reittejä Kiven vieressä heinikossa polku Kohde ei ole rakennet-
tu esteettömäksi, silti 
saavutettavissa (autolla 
pääsee viereen).

Ei hätätilanne informaatiota. Ei 
muita palveluja 

Kohteen ympäristössä 
yleisnäkymä siisti ja 
roskaton 

Kirkonkylän palvelut, 
mökkivuokrausta 

Pyöräreitin varrelle paremmat 
opasteet, joukkoliikenne kulkee 
harvakseltaan, kohteeseen ei 
opastusta Nuijamaalla, informaa-
tio kohteessa vain suomeksi 

Ei tietoa Ei tietoa

11 Satamosaari 
jäätikköjokikerros-
tuma

Internet, kaupungin in-
gopisteet ja yleisopasteet, 
SGP:n nettisivut, Google 
maps, Outdoor Active

Veneellä, järjestetään 
risteilyjä LPR ja Imatran 
satamasta

Vaatii hieman tietämystä ja meri-
kartan lukutaitoa, Plotter auttaa 
myös suunnistamisessa. Opastus 
kohteessa on kattavaa. Alueen yleis-
esittelyn lisäksi erilaista ohjeistusta 
retkeilyyn, alueella toimimiseen ja 
palveluvarustuksen käyttöön

Ei merkittyjä reittejä Pitkäaikainen käyttö näkyy 
alueella selkeänä kulumisena 
varsinkin rinteissä, kuluminen 
vähentynyt niillä kohdin, joissa 
on rakennettu laiturit ja luiskat, 
paljon erilaisia polkuverkostoja, 
kulumisen seurantaa voi harkita 
tulevaisuudessa ainakin muuta-
massa rinnekohdassa

Kohde on hyvin saavu-
tettavissa liikuntara-
joittesille, Osa saaren 
palveluvarustuksesta 
rakennettu esteettö-
myyttä silmällä pitäen

Neljä käymälää, joista kaksi 
rakennettu esteettömäksi, 
runsaasti kuivajäteastoita, 
mahdollisuus palauttaa lisäksi 
tölkit ja lasipullot, kolme katettua 
nuotiopaikkaa, useita laitureita 
veneilijöille, laitureita myös uimi-
seen, kaksi saunaa, uimapaikat, 
hätätilanne informaatio, septi-
tankin tyhjennysmahdollisuus, 
Saunalla kaksi nukkumapaikkaa, 
vierasvenelaiturit, telttamajoitus 
mahdollisuus

Yleisnäkymä alueella 
on hoidettu ja kohtuul-
lisen siisti, roskia ei ole 
juurikaan, muutamia 
huonokuntoisia 
kalusteita ja laittomia 
nuotiopaikkoja

Satamapalvelut Imatralla 
ja Lappeenrannassa

Osa kalusteista alkaa olla uusi-
miskunnossa, Pitkospuiden ja 
portaiden tarve saaren toisella 
puolella kulumisen estämiseksi, 
Kävijöiden ohjailu selkeämmällä 
opastuksella

Alueellinen 
maankäyttö-
suunnitelma: 
luontomatkailun 
ja virkistyskäytön 
kehittäminen

Etelä-Karjalan virkistys-
aluesäätiö hallinnoi, Pidä 
Saaristo siistinä ry vastaa 
huollosta

12 Saimaan kanava 
ja Pontuksen 
kaivanto

Internet, kaupungin in-
gopisteet ja yleisopasteet, 
SGP:n nettisivut, Google 
maps, Outdoor Active

Joukkoliikenne, hen-
kilöautot, polkupyörät, 
kävellen

Kohde on helposti löydettävissä 
perinteisen kartan avulla, Paikan 
päällä tarjolla runsaasti informaa-
tiota alueesta ja sen historiasta, 
kohteesta löytyy Saimaa Geoparkin 
opasteet, joissa kattavasti tietoa 
mm. alueen geologiasta, kanavan 
rakentamisen historiasta ja alueen 
palveluista karttoineen. Saimaa 
Geopark opasteen avulla on helppo 
paikantaa myös vähän matkan pääs-
sä sijaitseva Pontuksen kaivanto. 
Lisäksi OutdoorActive, Google maps. 

Kohteessa kulkee merkitty Kanavapolku, 
johon opastetauluista on mahdollista la-
data QR-koodin avulla kartta, reitti kulkee 
Mälkiän kanavan ja Mustolan kanavan 
välisellä alueella, polun kohteista löytyy 
myös fyysiset opasteet. Ladattavassa 
sovelluksessa näkyy kohteen kartta, 
fyysisesti reittiä ei kohteessa ole merkitty 
esimerkiksi maalimerkintöjä tai opaskylt-
tejä kanavapolusta ei ole. Ladattavan 
sovelluksen avulla reitti on helppo hah-
mottaa, ilman karttaa sen hahmottaminen 
on haastavampaa. Reitti on hyväkuntoi-
nen, pienellä lisäpanostuksella sen voisi 
rakentaa täysin estettömäksi

Kanavan ympäristö päällystetty 
oikeastaan kauttaaltaan asfaltil-
la, ajan saatossa muodostunut 
selkeät kulkuväylät ja ihmisten 
kulkeminen tapahtuu pääsään-
töisesti niillä, nurmikoille muo-
dostunut joitakin epävirallisia 
reittejä, Pontuksen kaivannolla 
muodostunut runsaasti erilaisia 
polkuverkostoja, johtuen myös 
siitä, että alue on myös ulkoilijoi-
den suosiossa

Kohdetta ei ole varsinai-
sesti rakennettu esteet-
tömäksi, mutta paljon 
tasaisia ja hyväkuntoisia 
väyliä

Saimaan kanavamuseossa 
on  asiakas wc, Mälkiän sulun 
parkkipaikalla yksi kuivajäteastia, 
Kanavamuseon pihassa yksi 
kuivajäteastia ja biojäteastia,  
Kanavapolun varrella jäteastioita 
ei ole, Saimaa Geopark kyltissä 
yleinen hätänumero, mutta ei 
kohteen koordinaatteja

Yleisnäkymä alueella 
siisti ja roskaton, alue 
hoidetun näköinen 

Lähialueen palvelut ja 
yritykset, Kanavamuseo

Mälkiän sulun parkkipaikalla voisi 
olla opaste Kanavamuseolle, Mus-
tolan kanavan portaisiin olisi hyvä 
lisätä hiekkaa, Geopark opasteissa 
voisi vielä selkeämmin yrittää 
tuoda esiin, että miten kävijät 
pystyvät hahmottamaan alueen 
geologiset ilmiöt paikan päällä, 
Kanavan varreessa sijainneiden 
yhdyskuntien elämän kuvaaminen 
tavallisten ihmisten näkökul-
masta voisi tuoda hyvän lisän 
informaatiotarjontaan

Valtakunnalli-
sesti arvokas 
kulttuurihisto-
ria ympäristö, 
muinaismuistolaki 
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TAIPALSAARI

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat reitit Kuluminen ja kulumi-
sen seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja 
yritykset

Kehityskohteet Suojelumerkin-
nät

Alueen hallinnointi

13 Kallioiset 
Ilkonsaaret

Taipalsaaren kunnan 
internet, tietoa myös  
Saimaa Geoparkista, 
linkki SGP kotisivuille, Visit 
Lappeenranta, kunnan 
matkailun infopiste SGP 
tietoa ja materiaalia

Vene Tietoa löytyy Saimaa Geoparkin 
nettisivuilta, outdoor activesta, 
E-K virkistysaluesäätiön 
retkeilysivustolta. Ilkonsaari on 
yksi retkikohde Muinaismerestä 
Saimaaksi reitillä ja oppaassa.

Ilkonsaaren päästä päähän 
kulkee merkitty reitti, jonka 
varrella on viisi ortodoksista 
tsasounaa. Saaren geologiset 
nähtävyydet esitellään Saimaa 
Geoparkin opasteissa.

Polku on yritetty ra-
kentaa esteettömäk-
si/helppokulkuiseksi, 
esteetön käymälä

Neljä grillikatosta, viisi käymälää, kaksi 
laituria, uimaranta, kaksi Saimaa Geopar-
kin opastetta

Palvelut Taipalsaaren kuntakeskukses-
sa ja Lappeenrannassa, Ilkonsaareen 
järjestetään risteilyjä (ei säännöllisesti)

Kaavaan merkitty 
virkistyskohteeksi.

Etelä-Karjalan Virkis-
tysaluesäätiö omistaa 
Ilkonsaaren (saariryhmän 
suurimman saaren), Pidä 
Saaristo Siistinä huoltaa 
kohdetta.

14 Rastinniemen 
rantamuodos-
tumat

Internet, esitteet, 
opaskirja, 

Henkilöauto, pyörä/
sähköpyörä, vene

Yleisopasteet, retkeilijän ohjeet Ei Kuluminen kohtuullista, 
kulumisen seurantaa voi 
miettiä 

Kohdetta ei 
ole rakennettu 
esteeettömäksi, 
silti osaksi mahdol-
lista saavuttaa myös 
liikuntarajoitteiselle

Grillikatos, käymälä, polttopuuvarasto, 
kuivajäteastia

Hyvä

15 Kuivaketveleen 
linnavuori

Taipalsaaren kunnan 
internet, tietoa myös  
Saimaa Geoparkista, 
linkki SGP kotisivuille, Visit 
Lappeenranta, kunnan 
matkailun infopiste SGP 
tietoa ja materiaalia

Henkilöauto, joukkolii-
kenne, polku- ja sähkö-
pyörä, jalan (rajoitetusti), 
veneellä Taipalsaari/
Lappeenranta, sieltä 
pyörällä kohteeseen. 
Kanootti, kajakki rantau-
tuminen Linnavuori

Kohteeseen kohtuullisen helppo 
löytää, Netistä löytyy myös 
informaatiota, miten kohde on 
saavutettavissa, Ainoastaan 
maantieltä käännyttäessä oli 
yksi opaste, joka ei välttämättä 
näy tielle hyvin, Mapsin avulla 
kohde oli helposti löydettävissä, 
Geoparkin sivuilla olevat  koor-
dinaatit näyttivät muutaman 
sata metriä sivuun kohteen 
parkkipaikasta

"Ei merkittyjä reittejä, parkki-
paikan infotaulussa oli opastus 
näköalapaikalle, Merkittyjen 
reittien puute johtanut siihen, 
että alueelle muodostunut 
runsaasti omatoimisia pol-
kuverkostoja, Jotkut poluista 
olivat aika jyrkkiä ja juurakkoi-
sia, Jotkut polut vievät kallion 
reunoille, joista jyrkkä pudotus 
Kaiteita ei ole kuin näköalapai-
kan vieressä 
"

Kulumista tapahtunut aika 
runsaasti, paljon erilaisia 
polkuverkostoja, kohteesta 
johtuen ihmisten liikkumista 
vaikea rajoittaa

Kohde ei sovellu 
liikuntarajoitteisille

paikan koordinaatit on laitettu 
opasteeseen

Yleisnäkymä oli siisti ja 
lähes roskaton 

Palvelut Taipalsaaren kuntakeskukses-
sa ja Lappeenrannassa

Maantieltä käännyttäessä Linnavuo-
ren kyltti näkyy huonosti , Opastus 
paikan päällä käymishetkellä puut-
teellista, Selkeiden reittien ja kohtei-
den puute, kaiteta kalliojyrkänteiden 
eteen, pyötä eväiden syömistä varten, 
kohteet erillisenä koordinaatteina oli-
sivat helpommat löytää, sovellus, joka 
toisi paikan tarinoita ja kuvia esille 

 Muinaismuistolaki Taipaleen seurakunta

16 Kyläniemen 
reunamuodos-
tuma

Taipalsaaren kunnan 
internet, tietoa myös  
Saimaa Geoparkista, 
linkki SGP kotisivuille, Visit 
Lappeenranta, kunnan 
matkailun infopiste SGP 
tietoa ja materiaalia

Henkilöauto, joukko-
liikenne (rajoitetusti), 
polku- ja sähköpyörä, 
jalan

Kohteeseen helppo löytää pe-
rinteisen kartan avulla, opaste 
tieltä nro 62 käännyttäessä, 
Google maps, Outdoor Active 

Ei merkittyjä reittejä  Kohde laajahko saari, jossa 
ollut pitkään asutusta 

Kohde on osittain 
saavutettavissa 
liikuntarajoitteisille

Käymälät, jäteastiat, kaksi katettua 
nuotiopaikkaa (Rastinniemi), Kyläniemen 
satamassa laituri, Rastinniemessä lähelle 
rantaa pääsee isollakin veneellä, Pie-
nemmillä veneillä, kanooteilla ja kajakeilla 
useita mahdollisuuksia rantautumiseen, 
Rastinniemessä iso uimaranta, hätätilan-
ne informaatio 

Yleisnäkymä alueella 
on siisti ja roskaton 

"Utulassa kyläkauppa ja kahvila, Rikko-
sen lomamökit 6.5 km 
Kanootteja ja kajakkeja mahdollista 
vuokrata Ruokolahden Rajun kautta, 
mahdollisuus kalastusreissuihin sekä 
venekyytiin Kyläniemestä Sarvinie-
meen, venekuljetusta Taipalsaaren ja 
Kyläniemen välillä hoitaa TK-Fishing. 
Riippuliito Kyläniemessä. Kyläniemi 
sijaitsee Saimaan Saarikierros pyöräily-
reitin varrella.  
Kyläniemen Vaivionkankaalla huono-
kuntoinen ulkoilureitti 
"

Saaren geologiset nähtävyydet olisi 
hyvä osoittaa kartalla niiden löytämi-
sen helpottamiseksi 

Natura2000, 
kansallinen harjujen 
suojeluohjelma

Taipalsaaren kunta

17 Taiplalsaaren 
kuntakeskusta 
reunamuodos-
tumalla

Taipalsaaren kunnan 
internet, tietoa myös  
Saimaa Geoparkista, 
linkki SGP kotisivuille, Visit 
Lappeenranta, kunnan 
matkailun infopiste SGP 
tietoa ja materiaalia

Henkilöauto, joukkolii-
kenne, polku- ja sähkö-
pyörä, jalan (lähialueel-
ta), vene Taipalsaaren 
kuntakeskuksessa 
vierasvenesatama

Kohde on helposti löydettävissä 
ja se sijaitsee aivan Taipalsaa-
ren keskustassa, Google Maps, 
Outdoor Active, Saimaa Geopark 
opasteissa kerrotaan kattavasti 
alueen geologiasta, Informaatio 
asiapitoista ja harjaantumat-
toman ei ole helppo ymmärtää 
geologista tietoa

Ei reittejä Kohde sijaitsee rakenne-
tussa ympäristössä, jossa 
ihminen muokannut maise-
maa vuosisatojen ajan

Kohde hyvin 
saavutettavissa 
liikuntaesteisille

Alueen ainoa yleisökäymälä sijaitsee 
Huhmarkallion uimarannalla, Lähistön 
kahviloissa ja ravintoloissa asiakas 
Wc:t, joitakin roska-astioita. Satamas-
sa kuivajätepiste lähinnä veneilijöille, 
Huhmarkallion uimarannalla grillikatos, 
Vierasvenelaituri löytyy satamasta, 
Uimaranta löytyy sataman vierestä, 
Toinen uimaranta löytyy Taipalsaaren 
kuntakeskuksen ja Saimaanharjun välis-
tä, Satamassa sijaitsevassa opasteessa 
hätänumero ja paikan koordinaatit

Yleisnäkymä on siisti ja 
roskaton

Lähialueen ravintola ja majoituspal-
velut, huoltoasema, Drakkar Oy:n 
kautta mahdollista vuokrata kanooteja, 
kajakkeja, soutuveneitä, SUP-lautoja 
sekä tavallisia ja sähköpyöriä, vesipiste 
Väinölätalon seinässä

Pelkkä Saimaa Geopark opaste jää 
yksinäiseksi, selkeät kohteet ja 
merkityt reitit parantaisivat käyt-
täjäkokemusta, Saimaa Geoparkin 
kotisivuilla informaatiota osa alueen 
geologisista piirteistä löydettävissä 
Saimaanharjun puolelta, sataman 
palveluista ei ole kunnon informaatio-
ta, Opasteessa tietoa alueen pyörä- ja 
melontareiteistä, 

Muinaismuistolaki Taiplasaaren kunta

18 Ruuhonsaarien 
harjusaaret

Taipalsaaren kunnan 
internet, tietoa myös  
Saimaa Geoparkista, 
linkki SGP kotisivuille, Visit 
Lappeenranta, kunnan 
matkailun infopiste SGP 
tietoa ja materiaalia

Vene Saapuminen vesitse,  vaatii tie-
tämystä alueesta tai merikartan 
lukutaitoa, plotter navigointiin, 
Google Maps auttaa hahmottaa 
sijainnin, Outdoor Active

Ei reittejä Pitkäaikainen käyttö näkyy 
osassa kohdetta reiluna 
kulumisena, syntynyt 
epävirallisia polkuja ja 
rinteet ovat kuluneet 
varsinkin aiemmin, kun 
ihmiset ovat rantautuneet 
saareen, saaressa kuitenkin 
runsaasti luonnontilassa 
olevia alueita

4 käymälää, runsaasti kuivajäteastioita, 
lasipullojen ja tölkkien palautus mah-
dollisuus, kompostori biojätteille, kaksi 
katettua nuotiopaikkaa, kaksi veneille 
tarkoitettua laituria, uimalaituri, sauna, 
hätätilanne informaatio

Palveluvarustus 
hyväkuntoista, 
ympäristö pääasiassa 
kuivaa kangasmetsää, 
saaren toinen puoli 
hyvin luonnontilainen, 
yleisnäkymä siisti ja 
roskaton

Ei Rappusten askelmien levennys, osa 
uimalaiturin  puista vaihtokunnos-
sa, portaiden kaiteet vain osassa 
portaita, saunan käyttöohjeet olisi 
hyvä olla suomen lisäksi ainakin eng-
lanniksi, polun päälle kaatunut puu, 
mahdollinen portaiden rakentaminen 
saaren saunattomalla puolella olevalle 
käymälän polulle

Natura 2000 ( Liet-
veden alue), pääosin 
rantojensuojelu, pe-
simäaikaan linnustot 
otettava huomioon 
esim. hakkuissa, 
eläimistä esim. 
saimaannorppa ja 
saukko

Etelä-Karjalan virkistys-
aluesäätiön, Pidä Saaristo 
siistinä Ry hoitaa käytän-
nön hoidon
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TAIPALSAARI

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat reitit Kuluminen ja kulumi-
sen seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja 
yritykset

Kehityskohteet Suojelumerkin-
nät

Alueen hallinnointi

13 Kallioiset 
Ilkonsaaret

Taipalsaaren kunnan 
internet, tietoa myös  
Saimaa Geoparkista, 
linkki SGP kotisivuille, Visit 
Lappeenranta, kunnan 
matkailun infopiste SGP 
tietoa ja materiaalia

Vene Tietoa löytyy Saimaa Geoparkin 
nettisivuilta, outdoor activesta, 
E-K virkistysaluesäätiön 
retkeilysivustolta. Ilkonsaari on 
yksi retkikohde Muinaismerestä 
Saimaaksi reitillä ja oppaassa.

Ilkonsaaren päästä päähän 
kulkee merkitty reitti, jonka 
varrella on viisi ortodoksista 
tsasounaa. Saaren geologiset 
nähtävyydet esitellään Saimaa 
Geoparkin opasteissa.

Polku on yritetty ra-
kentaa esteettömäk-
si/helppokulkuiseksi, 
esteetön käymälä

Neljä grillikatosta, viisi käymälää, kaksi 
laituria, uimaranta, kaksi Saimaa Geopar-
kin opastetta

Palvelut Taipalsaaren kuntakeskukses-
sa ja Lappeenrannassa, Ilkonsaareen 
järjestetään risteilyjä (ei säännöllisesti)

Kaavaan merkitty 
virkistyskohteeksi.

Etelä-Karjalan Virkis-
tysaluesäätiö omistaa 
Ilkonsaaren (saariryhmän 
suurimman saaren), Pidä 
Saaristo Siistinä huoltaa 
kohdetta.

14 Rastinniemen 
rantamuodos-
tumat

Internet, esitteet, 
opaskirja, 

Henkilöauto, pyörä/
sähköpyörä, vene

Yleisopasteet, retkeilijän ohjeet Ei Kuluminen kohtuullista, 
kulumisen seurantaa voi 
miettiä 

Kohdetta ei 
ole rakennettu 
esteeettömäksi, 
silti osaksi mahdol-
lista saavuttaa myös 
liikuntarajoitteiselle

Grillikatos, käymälä, polttopuuvarasto, 
kuivajäteastia

Hyvä

15 Kuivaketveleen 
linnavuori

Taipalsaaren kunnan 
internet, tietoa myös  
Saimaa Geoparkista, 
linkki SGP kotisivuille, Visit 
Lappeenranta, kunnan 
matkailun infopiste SGP 
tietoa ja materiaalia

Henkilöauto, joukkolii-
kenne, polku- ja sähkö-
pyörä, jalan (rajoitetusti), 
veneellä Taipalsaari/
Lappeenranta, sieltä 
pyörällä kohteeseen. 
Kanootti, kajakki rantau-
tuminen Linnavuori

Kohteeseen kohtuullisen helppo 
löytää, Netistä löytyy myös 
informaatiota, miten kohde on 
saavutettavissa, Ainoastaan 
maantieltä käännyttäessä oli 
yksi opaste, joka ei välttämättä 
näy tielle hyvin, Mapsin avulla 
kohde oli helposti löydettävissä, 
Geoparkin sivuilla olevat  koor-
dinaatit näyttivät muutaman 
sata metriä sivuun kohteen 
parkkipaikasta

"Ei merkittyjä reittejä, parkki-
paikan infotaulussa oli opastus 
näköalapaikalle, Merkittyjen 
reittien puute johtanut siihen, 
että alueelle muodostunut 
runsaasti omatoimisia pol-
kuverkostoja, Jotkut poluista 
olivat aika jyrkkiä ja juurakkoi-
sia, Jotkut polut vievät kallion 
reunoille, joista jyrkkä pudotus 
Kaiteita ei ole kuin näköalapai-
kan vieressä 
"

Kulumista tapahtunut aika 
runsaasti, paljon erilaisia 
polkuverkostoja, kohteesta 
johtuen ihmisten liikkumista 
vaikea rajoittaa

Kohde ei sovellu 
liikuntarajoitteisille

paikan koordinaatit on laitettu 
opasteeseen

Yleisnäkymä oli siisti ja 
lähes roskaton 

Palvelut Taipalsaaren kuntakeskukses-
sa ja Lappeenrannassa

Maantieltä käännyttäessä Linnavuo-
ren kyltti näkyy huonosti , Opastus 
paikan päällä käymishetkellä puut-
teellista, Selkeiden reittien ja kohtei-
den puute, kaiteta kalliojyrkänteiden 
eteen, pyötä eväiden syömistä varten, 
kohteet erillisenä koordinaatteina oli-
sivat helpommat löytää, sovellus, joka 
toisi paikan tarinoita ja kuvia esille 

 Muinaismuistolaki Taipaleen seurakunta

16 Kyläniemen 
reunamuodos-
tuma

Taipalsaaren kunnan 
internet, tietoa myös  
Saimaa Geoparkista, 
linkki SGP kotisivuille, Visit 
Lappeenranta, kunnan 
matkailun infopiste SGP 
tietoa ja materiaalia

Henkilöauto, joukko-
liikenne (rajoitetusti), 
polku- ja sähköpyörä, 
jalan

Kohteeseen helppo löytää pe-
rinteisen kartan avulla, opaste 
tieltä nro 62 käännyttäessä, 
Google maps, Outdoor Active 

Ei merkittyjä reittejä  Kohde laajahko saari, jossa 
ollut pitkään asutusta 

Kohde on osittain 
saavutettavissa 
liikuntarajoitteisille

Käymälät, jäteastiat, kaksi katettua 
nuotiopaikkaa (Rastinniemi), Kyläniemen 
satamassa laituri, Rastinniemessä lähelle 
rantaa pääsee isollakin veneellä, Pie-
nemmillä veneillä, kanooteilla ja kajakeilla 
useita mahdollisuuksia rantautumiseen, 
Rastinniemessä iso uimaranta, hätätilan-
ne informaatio 

Yleisnäkymä alueella 
on siisti ja roskaton 

"Utulassa kyläkauppa ja kahvila, Rikko-
sen lomamökit 6.5 km 
Kanootteja ja kajakkeja mahdollista 
vuokrata Ruokolahden Rajun kautta, 
mahdollisuus kalastusreissuihin sekä 
venekyytiin Kyläniemestä Sarvinie-
meen, venekuljetusta Taipalsaaren ja 
Kyläniemen välillä hoitaa TK-Fishing. 
Riippuliito Kyläniemessä. Kyläniemi 
sijaitsee Saimaan Saarikierros pyöräily-
reitin varrella.  
Kyläniemen Vaivionkankaalla huono-
kuntoinen ulkoilureitti 
"

Saaren geologiset nähtävyydet olisi 
hyvä osoittaa kartalla niiden löytämi-
sen helpottamiseksi 

Natura2000, 
kansallinen harjujen 
suojeluohjelma

Taipalsaaren kunta

17 Taiplalsaaren 
kuntakeskusta 
reunamuodos-
tumalla

Taipalsaaren kunnan 
internet, tietoa myös  
Saimaa Geoparkista, 
linkki SGP kotisivuille, Visit 
Lappeenranta, kunnan 
matkailun infopiste SGP 
tietoa ja materiaalia

Henkilöauto, joukkolii-
kenne, polku- ja sähkö-
pyörä, jalan (lähialueel-
ta), vene Taipalsaaren 
kuntakeskuksessa 
vierasvenesatama

Kohde on helposti löydettävissä 
ja se sijaitsee aivan Taipalsaa-
ren keskustassa, Google Maps, 
Outdoor Active, Saimaa Geopark 
opasteissa kerrotaan kattavasti 
alueen geologiasta, Informaatio 
asiapitoista ja harjaantumat-
toman ei ole helppo ymmärtää 
geologista tietoa

Ei reittejä Kohde sijaitsee rakenne-
tussa ympäristössä, jossa 
ihminen muokannut maise-
maa vuosisatojen ajan

Kohde hyvin 
saavutettavissa 
liikuntaesteisille

Alueen ainoa yleisökäymälä sijaitsee 
Huhmarkallion uimarannalla, Lähistön 
kahviloissa ja ravintoloissa asiakas 
Wc:t, joitakin roska-astioita. Satamas-
sa kuivajätepiste lähinnä veneilijöille, 
Huhmarkallion uimarannalla grillikatos, 
Vierasvenelaituri löytyy satamasta, 
Uimaranta löytyy sataman vierestä, 
Toinen uimaranta löytyy Taipalsaaren 
kuntakeskuksen ja Saimaanharjun välis-
tä, Satamassa sijaitsevassa opasteessa 
hätänumero ja paikan koordinaatit

Yleisnäkymä on siisti ja 
roskaton

Lähialueen ravintola ja majoituspal-
velut, huoltoasema, Drakkar Oy:n 
kautta mahdollista vuokrata kanooteja, 
kajakkeja, soutuveneitä, SUP-lautoja 
sekä tavallisia ja sähköpyöriä, vesipiste 
Väinölätalon seinässä

Pelkkä Saimaa Geopark opaste jää 
yksinäiseksi, selkeät kohteet ja 
merkityt reitit parantaisivat käyt-
täjäkokemusta, Saimaa Geoparkin 
kotisivuilla informaatiota osa alueen 
geologisista piirteistä löydettävissä 
Saimaanharjun puolelta, sataman 
palveluista ei ole kunnon informaatio-
ta, Opasteessa tietoa alueen pyörä- ja 
melontareiteistä, 

Muinaismuistolaki Taiplasaaren kunta

18 Ruuhonsaarien 
harjusaaret

Taipalsaaren kunnan 
internet, tietoa myös  
Saimaa Geoparkista, 
linkki SGP kotisivuille, Visit 
Lappeenranta, kunnan 
matkailun infopiste SGP 
tietoa ja materiaalia

Vene Saapuminen vesitse,  vaatii tie-
tämystä alueesta tai merikartan 
lukutaitoa, plotter navigointiin, 
Google Maps auttaa hahmottaa 
sijainnin, Outdoor Active

Ei reittejä Pitkäaikainen käyttö näkyy 
osassa kohdetta reiluna 
kulumisena, syntynyt 
epävirallisia polkuja ja 
rinteet ovat kuluneet 
varsinkin aiemmin, kun 
ihmiset ovat rantautuneet 
saareen, saaressa kuitenkin 
runsaasti luonnontilassa 
olevia alueita

4 käymälää, runsaasti kuivajäteastioita, 
lasipullojen ja tölkkien palautus mah-
dollisuus, kompostori biojätteille, kaksi 
katettua nuotiopaikkaa, kaksi veneille 
tarkoitettua laituria, uimalaituri, sauna, 
hätätilanne informaatio

Palveluvarustus 
hyväkuntoista, 
ympäristö pääasiassa 
kuivaa kangasmetsää, 
saaren toinen puoli 
hyvin luonnontilainen, 
yleisnäkymä siisti ja 
roskaton

Ei Rappusten askelmien levennys, osa 
uimalaiturin  puista vaihtokunnos-
sa, portaiden kaiteet vain osassa 
portaita, saunan käyttöohjeet olisi 
hyvä olla suomen lisäksi ainakin eng-
lanniksi, polun päälle kaatunut puu, 
mahdollinen portaiden rakentaminen 
saaren saunattomalla puolella olevalle 
käymälän polulle

Natura 2000 ( Liet-
veden alue), pääosin 
rantojensuojelu, pe-
simäaikaan linnustot 
otettava huomioon 
esim. hakkuissa, 
eläimistä esim. 
saimaannorppa ja 
saukko

Etelä-Karjalan virkistys-
aluesäätiön, Pidä Saaristo 
siistinä Ry hoitaa käytän-
nön hoidon
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TAIPALSAARI

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja 
yritykset

Kehityskohteet Suojelumer-
kinnät

Alueen hallinnointi

19 Päihäniemen ran-
tamuodostumat

Taipalsaaren kunnan 
internet, tietoa myös  
Saimaa Geoparkista, 
linkki SGP kotisivuille, Visit 
Lappeenranta, kunnan 
matkailun infopiste SGP 
tietoa ja materiaalia

Henkilöauto, jalan, 
polku, - ja sähköpyörä, 
vene

Kohde on helposti löy-
dettävissä perinteisen 
kartan avulla, Google Maps, 
Outdoor Active

Ei reittejä Kuluminen on keskittynyt pitkälti 
ranta-alueelle ja sen yläpuolella 
sijaitsevien nuotiopaikkojen 
ympäristöön, kuluminen näkyy 
epävirallisina polkuina ja alueina, 
joista kasvillisuus on kulunut 
pois, alueelle on kuitenkin muo-
dostunut jo aika selkeät reitit ja 
on todennäköistä, että kävijät 
pysyttelevät pitkälti näillä muo-
dostuneilla alueilla ja poluilla

Kohde on oasittain saa-
vutettavissa liikunta-
esteisille, yksi käymälä 
liikuntaesteisille

Kolme käymälä, neljä kuiva-
jäteastiaa, kolme katettua 
nuotiopaikkaa, kohteessa ei 
ole laitureita, mutta hiek-
karannalle on mahdollista 
rantautua monenlaisilla ve-
neillä, kanooteilla ja kajakeil-
la, uimapaikat, hätätilanne 
informaatio

Yleisnäkymä alueella 
on siisti ja roskaton, 
laittomia nuotiopaikko-
ja on runsaasti

Ei Näköalapaikalla voisi suorittaa pienen harvennuksen, jolloin 
maisema näkyisi paremmin, osa alueen penkeistä ja pöydistä 
uusimisen tarpeessa, sammaleen ja roskien poisto katoilta, 
polttopuiden tekemiseen tarvittavat välineet puuttuvat 
viimeiseltä nuotiopaikalta,  kirves huonokuntoinen, yhtä alueen 
käymälöistä kannattaa nostaa jossain vaiheessa ylöspäin, 
alueen geologiset kohteet olisi hyvä merkitä selkeästi tuleviin 
opasteisiin, osa nuotiopaikoista kärsinyt ilkivallasta

Valtakunnal-
linen harjujen 
suojeluohjelma, 
valtakunnallisesti 
merkittävä ran-
tamuodostuma, 
muinaismuistolaki 

Etelä-Karjalan virkistys-
aluesäätiö, Tmi Pelas-
tusrengas vastaa alueen 
huollosta

20 Suuren Sarvinie-
men reunamoree-
niselänne

Taipalsaaren kunnan 
internet, tietoa myös  
Saimaa Geoparkista, 
linkki SGP kotisivuille, Visit 
Lappeenranta, kunnan 
matkailun infopiste SGP 
tietoa ja materiaalia

Henkilöauto, jalan, 
polku, - ja sähköpyörä, 
vene

Kohde on helposti löy-
dettävissä perinteisen 
kartan avulla, Google Maps, 
Outdoor Active

Ei merkittyjä reittejä Alue on vanha lomakeskus ja 
siltä ajalta kohteesta löytyy 
laajoja  alueita, joista kasvillisuus 
on kulunut pois, alueella kulkee 
useita epävirallisia polkuja

Kohde on osittain saavu-
tettavissa liikuntaesteisille, 
uusi käymälä rakennettu 
esteettömäksi, alueelle 
tehty esteettömyyttä 
parantavia rakenteita, 

Kolme käymälää, kaksi 
kuivajäteastiaa, kaksi 
avonuotiopaikkaa, katettu 
nuotiopaikka tulossa myö-
hemmin, uimapaikka

Yleisnäkymä alueella 
on siisti ja roskaton, 
vanhat ja purkukuntoi-
set rakennukset voivat 
häiritä osaa kävijöistä  

Drakkar oy toimittaa Taipal-
saareen kanootteja, kajakke-
ja ja sähköpyöriä, Sarviniemi 
sijaitsee polkupyöräreitti 
Saimaan Saarikierroksen 
varrella, mahdollista päästä 
venekyydillä Kyläniemeen ja 
kyytiin on mahdollista ottaa 
myös pyöriä. Venekuljetusta 
hoitaa TK-Fishing

Esteettömältä kävelyrampilta puuttuu luiska, Puolustusvoimi-
en ammunnoista kertova informaatio olisi hyvä olla muillakin 
kielillä, kuin suomeksi, uimakopit ovat hieman vinossa. 
Suoristamisen lisäksi niitä kannattaisi jossain vaiheessa myös 
nostaa hieman ylöspäin, jotta puuosat eivät olisi suorassa 
kosketuksissa maan kanssa. Vierasvenelaiturilta puuttuu sen 
käytöstä kertova opastus, Osa Saimaa Geopark informaatiosta 
ei avaudu helposti kävijälle, jolle geologia ei ole ennestään tut-
tua. Säätiön mielestä Sarviniemi voisi olla Geopark lähtökohde 
ja opastuskohde, pienen Sarviniemen puolen vois rauhoittaa 
kokonaan kulkemiselta, merkityn polun rakentaminen, joka 
yhdistäisi alueen geokohteet, alueella muutamia laittomia 
nuotiopaikkoja, Sarviniemessä kokeilussa Greentoilet niminen 
käymälä, jossa koko säiliö on istuimen alla. Säiliön voi ottaa 
kokonaan pois ja laittamaan tyhjän tilalle. Täynnä oleva säiliö 
voidaan jättää sitten kompostoitumaan. Tie Taipalsaaresta on 
kohtuullisen hyväkuntoinen, mutta tien reunassa ei ole leven-
nystä pyöräilijöille. Lisäämällä kävelyluiskia ja suunnittelemalla 
esimerkiksi yksi merkitty reitti voitaisiin kontrolloida kulumista.  
Aluetta kehitetään jatkuvasti ja sinne on tulossa vielä lisää 
erilaisia toimintoja

Harjujen 
suojeluohjelma, 
luonnonsuojelu-
laki, muinaismuis-
tolaki, kaavallista 
rajoitusta ei ole 

Metsähallitus omistaa, 
Etelä-Karjalan Virkistys-
aluesäätiö vuokrannut 
saaren vuonna 2017 kah-
deksikymmeneksi vuodeksi
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TAIPALSAARI

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja 
yritykset

Kehityskohteet Suojelumer-
kinnät

Alueen hallinnointi

19 Päihäniemen ran-
tamuodostumat

Taipalsaaren kunnan 
internet, tietoa myös  
Saimaa Geoparkista, 
linkki SGP kotisivuille, Visit 
Lappeenranta, kunnan 
matkailun infopiste SGP 
tietoa ja materiaalia

Henkilöauto, jalan, 
polku, - ja sähköpyörä, 
vene

Kohde on helposti löy-
dettävissä perinteisen 
kartan avulla, Google Maps, 
Outdoor Active

Ei reittejä Kuluminen on keskittynyt pitkälti 
ranta-alueelle ja sen yläpuolella 
sijaitsevien nuotiopaikkojen 
ympäristöön, kuluminen näkyy 
epävirallisina polkuina ja alueina, 
joista kasvillisuus on kulunut 
pois, alueelle on kuitenkin muo-
dostunut jo aika selkeät reitit ja 
on todennäköistä, että kävijät 
pysyttelevät pitkälti näillä muo-
dostuneilla alueilla ja poluilla

Kohde on oasittain saa-
vutettavissa liikunta-
esteisille, yksi käymälä 
liikuntaesteisille

Kolme käymälä, neljä kuiva-
jäteastiaa, kolme katettua 
nuotiopaikkaa, kohteessa ei 
ole laitureita, mutta hiek-
karannalle on mahdollista 
rantautua monenlaisilla ve-
neillä, kanooteilla ja kajakeil-
la, uimapaikat, hätätilanne 
informaatio

Yleisnäkymä alueella 
on siisti ja roskaton, 
laittomia nuotiopaikko-
ja on runsaasti

Ei Näköalapaikalla voisi suorittaa pienen harvennuksen, jolloin 
maisema näkyisi paremmin, osa alueen penkeistä ja pöydistä 
uusimisen tarpeessa, sammaleen ja roskien poisto katoilta, 
polttopuiden tekemiseen tarvittavat välineet puuttuvat 
viimeiseltä nuotiopaikalta,  kirves huonokuntoinen, yhtä alueen 
käymälöistä kannattaa nostaa jossain vaiheessa ylöspäin, 
alueen geologiset kohteet olisi hyvä merkitä selkeästi tuleviin 
opasteisiin, osa nuotiopaikoista kärsinyt ilkivallasta

Valtakunnal-
linen harjujen 
suojeluohjelma, 
valtakunnallisesti 
merkittävä ran-
tamuodostuma, 
muinaismuistolaki 

Etelä-Karjalan virkistys-
aluesäätiö, Tmi Pelas-
tusrengas vastaa alueen 
huollosta

20 Suuren Sarvinie-
men reunamoree-
niselänne

Taipalsaaren kunnan 
internet, tietoa myös  
Saimaa Geoparkista, 
linkki SGP kotisivuille, Visit 
Lappeenranta, kunnan 
matkailun infopiste SGP 
tietoa ja materiaalia

Henkilöauto, jalan, 
polku, - ja sähköpyörä, 
vene

Kohde on helposti löy-
dettävissä perinteisen 
kartan avulla, Google Maps, 
Outdoor Active

Ei merkittyjä reittejä Alue on vanha lomakeskus ja 
siltä ajalta kohteesta löytyy 
laajoja  alueita, joista kasvillisuus 
on kulunut pois, alueella kulkee 
useita epävirallisia polkuja

Kohde on osittain saavu-
tettavissa liikuntaesteisille, 
uusi käymälä rakennettu 
esteettömäksi, alueelle 
tehty esteettömyyttä 
parantavia rakenteita, 

Kolme käymälää, kaksi 
kuivajäteastiaa, kaksi 
avonuotiopaikkaa, katettu 
nuotiopaikka tulossa myö-
hemmin, uimapaikka

Yleisnäkymä alueella 
on siisti ja roskaton, 
vanhat ja purkukuntoi-
set rakennukset voivat 
häiritä osaa kävijöistä  

Drakkar oy toimittaa Taipal-
saareen kanootteja, kajakke-
ja ja sähköpyöriä, Sarviniemi 
sijaitsee polkupyöräreitti 
Saimaan Saarikierroksen 
varrella, mahdollista päästä 
venekyydillä Kyläniemeen ja 
kyytiin on mahdollista ottaa 
myös pyöriä. Venekuljetusta 
hoitaa TK-Fishing

Esteettömältä kävelyrampilta puuttuu luiska, Puolustusvoimi-
en ammunnoista kertova informaatio olisi hyvä olla muillakin 
kielillä, kuin suomeksi, uimakopit ovat hieman vinossa. 
Suoristamisen lisäksi niitä kannattaisi jossain vaiheessa myös 
nostaa hieman ylöspäin, jotta puuosat eivät olisi suorassa 
kosketuksissa maan kanssa. Vierasvenelaiturilta puuttuu sen 
käytöstä kertova opastus, Osa Saimaa Geopark informaatiosta 
ei avaudu helposti kävijälle, jolle geologia ei ole ennestään tut-
tua. Säätiön mielestä Sarviniemi voisi olla Geopark lähtökohde 
ja opastuskohde, pienen Sarviniemen puolen vois rauhoittaa 
kokonaan kulkemiselta, merkityn polun rakentaminen, joka 
yhdistäisi alueen geokohteet, alueella muutamia laittomia 
nuotiopaikkoja, Sarviniemessä kokeilussa Greentoilet niminen 
käymälä, jossa koko säiliö on istuimen alla. Säiliön voi ottaa 
kokonaan pois ja laittamaan tyhjän tilalle. Täynnä oleva säiliö 
voidaan jättää sitten kompostoitumaan. Tie Taipalsaaresta on 
kohtuullisen hyväkuntoinen, mutta tien reunassa ei ole leven-
nystä pyöräilijöille. Lisäämällä kävelyluiskia ja suunnittelemalla 
esimerkiksi yksi merkitty reitti voitaisiin kontrolloida kulumista.  
Aluetta kehitetään jatkuvasti ja sinne on tulossa vielä lisää 
erilaisia toimintoja

Harjujen 
suojeluohjelma, 
luonnonsuojelu-
laki, muinaismuis-
tolaki, kaavallista 
rajoitusta ei ole 

Metsähallitus omistaa, 
Etelä-Karjalan Virkistys-
aluesäätiö vuokrannut 
saaren vuonna 2017 kah-
deksikymmeneksi vuodeksi
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SAVITAIPALE

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat reitit Kuluminen ja kulu-
misen seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palve-
lut ja yritykset

Kehityskohteet Suojelumerkinnät Alueen hallinnointi

21 Kärnäkosken 
linnoitus

Visit Savitaipaleen 
sivuilla Saimaa Geopar-
kille ei ole omaa sivua, 
sivustolla on kuitenkin 
Savitaipaleen alueen 
retkikohteet ja näiden 
perässä mainitaan ne 
kohteet, jotka ovat 
samalla Saimaa Geopark 
kohteita

Henkilöauto, polku- ja 
sähköpyörä, jalan, vene 

Savitaipaleelta tullessa 
hyvät opasteet, joiden 
avulla kohde on helposti 
löydettävissä, Google 
Maps, Outdoor Active, 

Kohteessa on lyhyt opastettu reitti 
vuorilinnoitukselle

Linnoituksella vain nur-
mikkoon syntyneitä uria. 
Laavun ympäristössä 
kuluminen näkyy lähinnä 
laavun välittömäs-
sä läheisyydessä ja 
maastoon muodostu-
neina polkuverkostoina. 
Kulkeminen keskittyy 
muodostuneille väylille 
ja niiden ulkopuolella 
ympäristö on oikeastaan 
koskematon 

Kohde on osittain saavutet-
tavissa myös liikuntarajoit-
teisille, moniin paikkoihin on 
mahdollista päästä pyörätuo-
lilla , vieressä sijaitsevassa 
vanhan saharakennuksen 
yhteydessä oleva käymälä 
on rakennettu esteettö-
mäksi ja saharakennukseen 
on tehty luiska pyörätuolia 
varten. Myllyrakennukseen 
pääsee myös luiskaa pitkin, 
alue monin paikoin tasaista 
ja siten kuljettaessa myös 
liikuntarajoitteisille. 

Kaksi yleisökäymälää ja yksi 
asiakas wc ravintola Parta-
rannassa, laavun nuotiopaik-
ka, vierasvenelaituri löytyy 
linnoitukselta ja uimalaituri 
kodan vierestä, laavun luona 
uimapaikka, pöytä ja penkkejä 
eväiden syömiseen

Yleisilme on siisti ja 
roskaton.  Palvelu-
varustus ja kalustus 
pääsääntöisesti 
hyväkuntoista

Palvelut lähialueella QR-koodit toimiviksi, opaste linnoituksella jossa 
osoitettaisiin alueen kohteet ja palvelut, kaikki 
opastus voitaisiin tarjota ainakin suomeksi ja 
englanniksi, pienellä vaivalla kohteeseen olisi 
tehtävissä merkitty reitti kohteineen 

Natura 2000 ja Ranto-
jen suojelu Kuolimolla, 
rakennusten suojelu 
erikseen eri lailla, koskien 
suojeluohjelma 

Metsähallitus omistaa ja hallinnoi

22 Lepänkannon 
harjumaasto

Visit Savitaipaleen 
sivuilla Saimaa Geopar-
kille ei ole omaa sivua, 
sivustolla on kuitenkin 
Savitaipaleen alueen 
retkikohteet ja näiden 
perässä mainitaan ne 
kohteet, jotka ovat 
samalla Saimaa Geopark 
kohteita

"Henkilöauto, joukko-
liikenne (rajoitetusti), 
polku, - ja sähköpyörä, 
jalan (rajoitetusti), vene 
(rajoituksena veneen 
koko) 
 
"

"Koordinaattien avulla 
hyvin löydettävissä, 
matkalla ei kohteesta 
kertovia opasteita 
maantieltä kääntyvää 
risteystä lukuunotta-
matta. 
Googlemaps, Outdoor 
active"

" Useita merkittyjä reittejä, osa 
reiteistä soveltuu pyöräilyyn, 
eksymiseen vaaraa ei ole, reittien 
kunto pääasiassa hyvä ja polkuja 
on helppo kulkea, välimatkaopas-
teita jäi kaipaamaan 
"

Kuluminen näkyy 
vahvimmin Lepän-
kannon uimarannan 
ympäristössä useine 
polkuverkostoineen, 
osissa kohdin polut kivik-
koisia ja juurakkoisia, yksi 
mahdollinen kulumisen 
seurantapiste merkitty 
blogiin valokuvissa 

"Kohde soveltuu osittain 
liikuntaesteisille 
Lepänkannon uimarannan 
grillipaikka käymälöineen on 
rakennettu esteettömäksi 
Muutamat pehmeät kohdat 
voivat tuottaa sielläkin haas-
teita pyörätuolilla liikkuville 
Uimarannalla esteetön käy-
mälä sekä grillipaikka 
"

"Reittien varsilla useita käy-
mälöitä 
ja jäteastioita, useita katettuja 
nuotiopaikkoja, laavu ja avo-
nuotiopaikkoja,  
Rovastinojan laavu, Säknie-
men leirikeskuksella yleisiä 
saunavuoroja,  Lepänkannon 
uimaranta sekä Rovastinojan  
laavulla laituri  ja uintimah-
dollisuus. 
Hätätilanne informaatio "

Yleisnäkymä on siisti 
ja roskaton 

Lähialueen palvelut "Uimarannan parkkipaikalta puuttui Saimaa 
Geopark opasteet, joka hankaloitti ymmärrystä 
siitä, mihin pitäisi lähteä nähdäkseen alueen 
geologisia piirteitä, reitit voisi selvyyden vuoksi 
nimetä (HUOM! Opaste pystytetty lepänkannon 
parkkipaikalle 2019. Siihen on reitit merkitty ja 
nimetty).   
Osa polttopuuvälineistä ja pitkospuita uusimisen 
tarpeessa.   
Välimatkaopasteet olisi hyvä lisä reitin varrella, 
pöytäpenkkiyhdistelmä kaipaa uusimista  
Hätätilanne informaatio osittain sekava koo-
deineen  
Hieno luonnonläheinen paikka 
Ihmisten historia yhdistetty hyvin paikan geolo-
giaan ja luontoon  
"

Rantojen suojeluohjelma, 
Natura 2000 (Kuolimo järvi), 
Muinaismuistolaki (esi-
historialliset asuinpaikat), 
Rovastinojalla ELY-keskus 
antanut poikkeusluvan 
laiturin rakentamiseen, 
Ympäristö.fi löytyy suojelu-
alueet (SYKE)

Hoito jakaantuu Savitaipaleen 
kunnan ja Etelä-Karjalan virkistys-
aluesäätiön kesken, reitit ja polut 
kunnan vastuulla,  Lepänkannon 
hoito Etelä-Karjalan virkistys-
aluesäätiön vastuulla, Savitaipaleen 
Nuorisoseuran tuki  hoitaa Lepän-
kantoon puut ja huoltaa vessat, 
Rovastinojasta vastaa Savitaipaleen 
kunta

23 Luotolah-
denvuoren 
jyrkänteet

Visit Savitaipaleen 
sivuilla Saimaa Geopar-
kille ei ole omaa sivua, 
sivustolla on kuitenkin 
Savitaipaleen alueen 
retkikohteet ja näiden 
perässä mainitaan ne 
kohteet, jotka ovat 
samalla Saimaa Geopark 
kohteita

Henkilöauto, polku, - ja 
sähköpyörä, vene (Luoto-
lahden kapian laavulla 
laituri), kanooteilla ja 
pienemmillä veneillä 
mahdollista rantautua 
useisiin paikkoihin 
reittien varsille, Ravintola 
Partarannan yhteydessä 
vierasvenelaituri 6.5 km

Googlemaps, Outdoor 
Active 

"Kohde sijaitsee merkityn Orrain-
polun varrella, reitit on merkitty 
opasviitoin ja puissa olevin maa-
limerkinnöin, Reitit ovat pääosin 
selkeät, joissakin kohdissa opastus 
on hieman vaikeaselkoista, jotkut 
osat poluista haastavia ja varsinkin 
nousu Luotolahden vuorelle on 
haastava, reitillä muutamia erittäin 
kuluneita kohtia, joissa kulkeminen 
haastavaa, Luotolahden vuorella 
jyrkkiä kallion reunoja 
Polulla muutama kulumisesta 
johtuva kohta, jotka voivat olla 
vaarallisia ainakin sateella (kts. 
kuvan koordinaatit) 
"

"Kuluminen painottuu 
lähinnä laavujen ympä-
ristöön ja reitille 
Luolahden vuorella sam-
mal ja jäkälä on kulunut 
monin paikoin kallion 
päältä, useita kohteita 
jotka voisivat vaatia ku-
lumisen seurantapisteitä 
(kts blogger kohteen 
kuvat) 
"

Itse geopark kohde luoto-
lahden vuoret ei sovellu 
liikuntaesteisille, Orrainpolulla 
kuitenkin mahdollista päästä 
Onkilammen laavulle, Onki-
lammen laavu on rakennettu 
esteettömäksi

Orrainpolun varrella Kolme 
käymälää, Orrainpolun varrella 
kaksi laavua, joiden yhteydessä 
nuotiopaikat, kaksi laituria, ran-
tautuminen onnistuu Luotolah-
den kapian laavulle, molemmilla 
laavuilla viralliset uimapaikat, 
reitin varrella myös mahdollista 
päästä uimaan omatoimisesti, 
hätätilanne informaatio 

Alue on hyvin erä-
mainen, yleisnäkymä 
on siisti ja roskaton, 
palveluvarustus 
hyväkuntoista

Lähialueen palvelut Onkilammen laavun esteettömyyttä voisi pa-
rantaa, polun varrella paikkoja, joissa maisemaa 
voisi avata harvennuksella, polulla paikkoja, jois-
sa voisi miettiä pitkospuita tai portaita, laavujen 
yhteydessä olevia käymälöitä olisi hyvä nostaa 
enemmän irti maasta, polun siirron yhteydessä 
jäänyt osa vanhan reitin merkeistä jäljelle, joka 
saattaa ohjata edelleen vanhalle väylälle (kts. 
koordinaatit kuvista), mahdollinen varoituskyltti 
liian lähelle jyrkkien kallioiden reunaa menemi-
sestä, Kärnäkosken linnoituksen, Partakosken ja 
Luotolahden vuoren yhdistäminen reitiksi, mah-
dollinen reitin siirto (kts. koordinaatit kuvista)

Natura 2000, rantojensuo-
jeluohjelma, Luotolahden-
vuori kuuluu rantojensuo-
jeluohjelman mukaiseen 
Säkniemen palstan luon-
nonsuojelualueeseen. 
Rantojensuojeluohjelmaan 
kuuluvat alueet ovat valta-
kunnallisesti arvokkaita ja 
edustavat monipuolisesti 
suomalaisen rantaluonnon 
eri tyyppejä.

Reittiä hoitaa Savitaipaleen kunta 
(reittiin kuuluu kodat, vessat, pit-
kospuut ym.), reitti on Savitaipaleen 
seurakunnan mailla, Aluetta hallinnoi 
Savitaipaleen kunta, 

24 Savitaipaleen 
keskustan sup-
pamaasto ja 
rapakivikirkko

Visit Savitaipaleen 
sivuilla Saimaa Geopar-
kille ei ole omaa sivua, 
sivustolla on kuitenkin 
Savitaipaleen alueen 
retkikohteet ja näiden 
perässä mainitaan ne 
kohteet, jotka ovat 
samalla Saimaa Geopark 
kohteita

Henkilöauto, joukko-
liikenne, polku, - ja 
sähköpyörä, jalan, vene 
(lähistöllä Savitaipaleen 
satama), kohde saavu-
tettavissa hyvin kaiken-
laisilla kulkuneuvoilla

Googlemaps, Outdoor 
Active 

Ei Rakennettuna ympäris-
tönä, alue ollut pitkään 
käytössä ja päällystetty 
asfaltilla

Kohde on hyvin saavutetta-
vissa liikuntaesteisille,  kirkon 
pihasta löytyy invapaikat, 
kirkon pihaan menevä väylä 
suunniteltu loivasti ja se on 
päällystetty, kirkon sisälle 
pääsee luiskaa pitkin

Kirkosata löytyy Wc Yleisnäkymä koh-
teessa erittäin siisti 

Kuntakeskuksen lähi-
alueen palvelut

Kirkon pihassa tai lähettyvillä voisi olla infor-
maatiota kirkosta ja se historiasta, kirkon pihaan 
tulossa kesän 2019 aikana A3 kokoinen geopark 
opaste, Geopark opasteisiin kaipaisi selkeitä 
kohteita tai neuvoja, miten tunnistaa esimerkiksi 
keskustan supat, Opasteiden "pehmentäminen" 
lisäämällä esimerkiksi tarinoita, kirkko on vai-
kuttava ja luo selkeää identiteettiä keskustaan, 
vahva historiallinen tunnelma 

Savitaipaleen seurakunta 

25 Ketvelinniemen 
ja Kermannie-
men välinen 
harju

Visit Savitaipaleen 
sivuilla Saimaa Geopar-
kille ei ole omaa sivua, 
sivustolla on kuitenkin 
Savitaipaleen alueen 
retkikohteet ja näiden 
perässä mainitaan ne 
kohteet, jotka ovat 
samalla Saimaa Geopark 
kohteita

Henkilöauto, polku, - 
ja sähköpyörä, vene 
(varauksin veneen koon 
mukaan)

Googlemaps, Outdoor 
Active 

Ei merkittyjä reittejä Yksittäisinä polkuina 
harjun päällä olevassa 
metsikössä, harjun päällä 
oleva metsäalue  kuivaa 
ja kangasmetsää ja siellä 
alkavia polkuja

Kohde on saavutettavissa 
liikuntarajoitteisille, väylät 
tasaisia ja hyväkuntoisia, 
mutta kohdetta ei ole ra-
kennettu esteettömyyttä 
silmälläpitäen

Rantaan on mahdollista saapua 
erilaisilla vesikulkuneuvoilla, 
veneen koko rajoitteena, koska 
alueella ei ole laitureita

Alue on yleisnäky-
mältään luonnonti-
lainen, roskia ei ole 

Palvelut Savitaipalleela Saavutettavuus haastavaa, kohteesta ei 
pääse ilman venekyytiä eteenpäin, joten joutuu 
palaamaan samaa reittiä takaisin, lähistöllä ei 
majoitusta eikä palveluita, kohteesta kertovaa 
informaatiota ei löydy paikan päältä, selkeä 
venekyyti kohteesta pois ja tämän vaihtoeh-
don tarjomaminen Saimaa Geopark sivuilla, 
Kuivaketveleen (?)historiikissa alueesta kertovaa 
historiaa vois hyödyntää tulevaisuudessa, lähellä 
sijaitsevan Liittokiven mahdollinen yhdistämi-
nen kohteeseen myöhemmin, komea paikka, 
jossa vesistöt hallitsevat maisemaa 

Muinaismuistolaki ( 
kivikautiset ansakuopat)
m, alueellinen maankäyt-
tösuunnitelma: Saimaan 
alueen kehittäminen

26 Suomensalon 
harjumaasto

Visit Savitaipaleen 
sivuilla Saimaa Geopar-
kille ei ole omaa sivua, 
sivustolla on kuitenkin 
Savitaipaleen alueen 
retkikohteet ja näiden 
perässä mainitaan ne 
kohteet, jotka ovat 
samalla Saimaa Geopark 
kohteita

Vene, polkupyörät voi 
ottaa mukaan veneeseen

Googlemaps, Outdoor 
Active 

Ei merkittyjä reittejä Muodostunut useita 
epävirallisia polkuja, 
ranta-alue kohtuulli-
sen kulunut, alueella 
sijaitsevan suomaisen 
lammen ympäristöön 
kannattaa laittaa 
kulumisenseurannan 

Kohdetta ei ole rakennettu 
esteettömäksi 

Yksi käymälä, uimapaikat, 
hätäneuvo indormaatio, 

Yleisnäkymä on siisti 
ja roskaton 

Lähialueen palvelut Laiturin saattaminen toimintakuntoiseksi, 
Saimaa Geopark sivuilla voisi olla informaatiota 
kohteen saavutettavuudesta, kodan lattiaan on 
muodostunut rakoja, käymälä hieman epäsiisti 
ja käymälän istuimesta puuttuu kansi, kohteesta 
puuttuu siitä itsestään kertova informaatio 
(Saimaa Geopark opaste), Geopark opasteiden 
puute hankaloittaa alueen geologisten kohtei-
den löytämistä ja tunnistamista 

Natura 2000, rantojen 
suojeluohjelma

Metsähallitus omistaa, mutta koh-
teen hallinta Etelä-Karjalan virkistys-
alueen vastuulla, Virkistysaluesäätiö 
vuokrannut kohteen vuonna 2006 
kahdeksikymmeneksi vuodeksi, laa-
vu sekä laituri Savitaipaleen kunnan 
taseessa, Laavukohde Etelä-Karjalan 
virkistysaluesäätiön vastuulla, 
Savitaipaleen nuorisontuki R.y hoitaa 
polttopuuhuollon ja vessan huollon, 
kunta huoltaa rakenteet
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SAVITAIPALE

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat reitit Kuluminen ja kulu-
misen seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palve-
lut ja yritykset

Kehityskohteet Suojelumerkinnät Alueen hallinnointi

21 Kärnäkosken 
linnoitus

Visit Savitaipaleen 
sivuilla Saimaa Geopar-
kille ei ole omaa sivua, 
sivustolla on kuitenkin 
Savitaipaleen alueen 
retkikohteet ja näiden 
perässä mainitaan ne 
kohteet, jotka ovat 
samalla Saimaa Geopark 
kohteita

Henkilöauto, polku- ja 
sähköpyörä, jalan, vene 

Savitaipaleelta tullessa 
hyvät opasteet, joiden 
avulla kohde on helposti 
löydettävissä, Google 
Maps, Outdoor Active, 

Kohteessa on lyhyt opastettu reitti 
vuorilinnoitukselle

Linnoituksella vain nur-
mikkoon syntyneitä uria. 
Laavun ympäristössä 
kuluminen näkyy lähinnä 
laavun välittömäs-
sä läheisyydessä ja 
maastoon muodostu-
neina polkuverkostoina. 
Kulkeminen keskittyy 
muodostuneille väylille 
ja niiden ulkopuolella 
ympäristö on oikeastaan 
koskematon 

Kohde on osittain saavutet-
tavissa myös liikuntarajoit-
teisille, moniin paikkoihin on 
mahdollista päästä pyörätuo-
lilla , vieressä sijaitsevassa 
vanhan saharakennuksen 
yhteydessä oleva käymälä 
on rakennettu esteettö-
mäksi ja saharakennukseen 
on tehty luiska pyörätuolia 
varten. Myllyrakennukseen 
pääsee myös luiskaa pitkin, 
alue monin paikoin tasaista 
ja siten kuljettaessa myös 
liikuntarajoitteisille. 

Kaksi yleisökäymälää ja yksi 
asiakas wc ravintola Parta-
rannassa, laavun nuotiopaik-
ka, vierasvenelaituri löytyy 
linnoitukselta ja uimalaituri 
kodan vierestä, laavun luona 
uimapaikka, pöytä ja penkkejä 
eväiden syömiseen

Yleisilme on siisti ja 
roskaton.  Palvelu-
varustus ja kalustus 
pääsääntöisesti 
hyväkuntoista

Palvelut lähialueella QR-koodit toimiviksi, opaste linnoituksella jossa 
osoitettaisiin alueen kohteet ja palvelut, kaikki 
opastus voitaisiin tarjota ainakin suomeksi ja 
englanniksi, pienellä vaivalla kohteeseen olisi 
tehtävissä merkitty reitti kohteineen 

Natura 2000 ja Ranto-
jen suojelu Kuolimolla, 
rakennusten suojelu 
erikseen eri lailla, koskien 
suojeluohjelma 

Metsähallitus omistaa ja hallinnoi

22 Lepänkannon 
harjumaasto

Visit Savitaipaleen 
sivuilla Saimaa Geopar-
kille ei ole omaa sivua, 
sivustolla on kuitenkin 
Savitaipaleen alueen 
retkikohteet ja näiden 
perässä mainitaan ne 
kohteet, jotka ovat 
samalla Saimaa Geopark 
kohteita

"Henkilöauto, joukko-
liikenne (rajoitetusti), 
polku, - ja sähköpyörä, 
jalan (rajoitetusti), vene 
(rajoituksena veneen 
koko) 
 
"

"Koordinaattien avulla 
hyvin löydettävissä, 
matkalla ei kohteesta 
kertovia opasteita 
maantieltä kääntyvää 
risteystä lukuunotta-
matta. 
Googlemaps, Outdoor 
active"

" Useita merkittyjä reittejä, osa 
reiteistä soveltuu pyöräilyyn, 
eksymiseen vaaraa ei ole, reittien 
kunto pääasiassa hyvä ja polkuja 
on helppo kulkea, välimatkaopas-
teita jäi kaipaamaan 
"

Kuluminen näkyy 
vahvimmin Lepän-
kannon uimarannan 
ympäristössä useine 
polkuverkostoineen, 
osissa kohdin polut kivik-
koisia ja juurakkoisia, yksi 
mahdollinen kulumisen 
seurantapiste merkitty 
blogiin valokuvissa 

"Kohde soveltuu osittain 
liikuntaesteisille 
Lepänkannon uimarannan 
grillipaikka käymälöineen on 
rakennettu esteettömäksi 
Muutamat pehmeät kohdat 
voivat tuottaa sielläkin haas-
teita pyörätuolilla liikkuville 
Uimarannalla esteetön käy-
mälä sekä grillipaikka 
"

"Reittien varsilla useita käy-
mälöitä 
ja jäteastioita, useita katettuja 
nuotiopaikkoja, laavu ja avo-
nuotiopaikkoja,  
Rovastinojan laavu, Säknie-
men leirikeskuksella yleisiä 
saunavuoroja,  Lepänkannon 
uimaranta sekä Rovastinojan  
laavulla laituri  ja uintimah-
dollisuus. 
Hätätilanne informaatio "

Yleisnäkymä on siisti 
ja roskaton 

Lähialueen palvelut "Uimarannan parkkipaikalta puuttui Saimaa 
Geopark opasteet, joka hankaloitti ymmärrystä 
siitä, mihin pitäisi lähteä nähdäkseen alueen 
geologisia piirteitä, reitit voisi selvyyden vuoksi 
nimetä (HUOM! Opaste pystytetty lepänkannon 
parkkipaikalle 2019. Siihen on reitit merkitty ja 
nimetty).   
Osa polttopuuvälineistä ja pitkospuita uusimisen 
tarpeessa.   
Välimatkaopasteet olisi hyvä lisä reitin varrella, 
pöytäpenkkiyhdistelmä kaipaa uusimista  
Hätätilanne informaatio osittain sekava koo-
deineen  
Hieno luonnonläheinen paikka 
Ihmisten historia yhdistetty hyvin paikan geolo-
giaan ja luontoon  
"

Rantojen suojeluohjelma, 
Natura 2000 (Kuolimo järvi), 
Muinaismuistolaki (esi-
historialliset asuinpaikat), 
Rovastinojalla ELY-keskus 
antanut poikkeusluvan 
laiturin rakentamiseen, 
Ympäristö.fi löytyy suojelu-
alueet (SYKE)

Hoito jakaantuu Savitaipaleen 
kunnan ja Etelä-Karjalan virkistys-
aluesäätiön kesken, reitit ja polut 
kunnan vastuulla,  Lepänkannon 
hoito Etelä-Karjalan virkistys-
aluesäätiön vastuulla, Savitaipaleen 
Nuorisoseuran tuki  hoitaa Lepän-
kantoon puut ja huoltaa vessat, 
Rovastinojasta vastaa Savitaipaleen 
kunta

23 Luotolah-
denvuoren 
jyrkänteet

Visit Savitaipaleen 
sivuilla Saimaa Geopar-
kille ei ole omaa sivua, 
sivustolla on kuitenkin 
Savitaipaleen alueen 
retkikohteet ja näiden 
perässä mainitaan ne 
kohteet, jotka ovat 
samalla Saimaa Geopark 
kohteita

Henkilöauto, polku, - ja 
sähköpyörä, vene (Luoto-
lahden kapian laavulla 
laituri), kanooteilla ja 
pienemmillä veneillä 
mahdollista rantautua 
useisiin paikkoihin 
reittien varsille, Ravintola 
Partarannan yhteydessä 
vierasvenelaituri 6.5 km

Googlemaps, Outdoor 
Active 

"Kohde sijaitsee merkityn Orrain-
polun varrella, reitit on merkitty 
opasviitoin ja puissa olevin maa-
limerkinnöin, Reitit ovat pääosin 
selkeät, joissakin kohdissa opastus 
on hieman vaikeaselkoista, jotkut 
osat poluista haastavia ja varsinkin 
nousu Luotolahden vuorelle on 
haastava, reitillä muutamia erittäin 
kuluneita kohtia, joissa kulkeminen 
haastavaa, Luotolahden vuorella 
jyrkkiä kallion reunoja 
Polulla muutama kulumisesta 
johtuva kohta, jotka voivat olla 
vaarallisia ainakin sateella (kts. 
kuvan koordinaatit) 
"

"Kuluminen painottuu 
lähinnä laavujen ympä-
ristöön ja reitille 
Luolahden vuorella sam-
mal ja jäkälä on kulunut 
monin paikoin kallion 
päältä, useita kohteita 
jotka voisivat vaatia ku-
lumisen seurantapisteitä 
(kts blogger kohteen 
kuvat) 
"

Itse geopark kohde luoto-
lahden vuoret ei sovellu 
liikuntaesteisille, Orrainpolulla 
kuitenkin mahdollista päästä 
Onkilammen laavulle, Onki-
lammen laavu on rakennettu 
esteettömäksi

Orrainpolun varrella Kolme 
käymälää, Orrainpolun varrella 
kaksi laavua, joiden yhteydessä 
nuotiopaikat, kaksi laituria, ran-
tautuminen onnistuu Luotolah-
den kapian laavulle, molemmilla 
laavuilla viralliset uimapaikat, 
reitin varrella myös mahdollista 
päästä uimaan omatoimisesti, 
hätätilanne informaatio 

Alue on hyvin erä-
mainen, yleisnäkymä 
on siisti ja roskaton, 
palveluvarustus 
hyväkuntoista

Lähialueen palvelut Onkilammen laavun esteettömyyttä voisi pa-
rantaa, polun varrella paikkoja, joissa maisemaa 
voisi avata harvennuksella, polulla paikkoja, jois-
sa voisi miettiä pitkospuita tai portaita, laavujen 
yhteydessä olevia käymälöitä olisi hyvä nostaa 
enemmän irti maasta, polun siirron yhteydessä 
jäänyt osa vanhan reitin merkeistä jäljelle, joka 
saattaa ohjata edelleen vanhalle väylälle (kts. 
koordinaatit kuvista), mahdollinen varoituskyltti 
liian lähelle jyrkkien kallioiden reunaa menemi-
sestä, Kärnäkosken linnoituksen, Partakosken ja 
Luotolahden vuoren yhdistäminen reitiksi, mah-
dollinen reitin siirto (kts. koordinaatit kuvista)

Natura 2000, rantojensuo-
jeluohjelma, Luotolahden-
vuori kuuluu rantojensuo-
jeluohjelman mukaiseen 
Säkniemen palstan luon-
nonsuojelualueeseen. 
Rantojensuojeluohjelmaan 
kuuluvat alueet ovat valta-
kunnallisesti arvokkaita ja 
edustavat monipuolisesti 
suomalaisen rantaluonnon 
eri tyyppejä.

Reittiä hoitaa Savitaipaleen kunta 
(reittiin kuuluu kodat, vessat, pit-
kospuut ym.), reitti on Savitaipaleen 
seurakunnan mailla, Aluetta hallinnoi 
Savitaipaleen kunta, 

24 Savitaipaleen 
keskustan sup-
pamaasto ja 
rapakivikirkko

Visit Savitaipaleen 
sivuilla Saimaa Geopar-
kille ei ole omaa sivua, 
sivustolla on kuitenkin 
Savitaipaleen alueen 
retkikohteet ja näiden 
perässä mainitaan ne 
kohteet, jotka ovat 
samalla Saimaa Geopark 
kohteita

Henkilöauto, joukko-
liikenne, polku, - ja 
sähköpyörä, jalan, vene 
(lähistöllä Savitaipaleen 
satama), kohde saavu-
tettavissa hyvin kaiken-
laisilla kulkuneuvoilla

Googlemaps, Outdoor 
Active 

Ei Rakennettuna ympäris-
tönä, alue ollut pitkään 
käytössä ja päällystetty 
asfaltilla

Kohde on hyvin saavutetta-
vissa liikuntaesteisille,  kirkon 
pihasta löytyy invapaikat, 
kirkon pihaan menevä väylä 
suunniteltu loivasti ja se on 
päällystetty, kirkon sisälle 
pääsee luiskaa pitkin

Kirkosata löytyy Wc Yleisnäkymä koh-
teessa erittäin siisti 

Kuntakeskuksen lähi-
alueen palvelut

Kirkon pihassa tai lähettyvillä voisi olla infor-
maatiota kirkosta ja se historiasta, kirkon pihaan 
tulossa kesän 2019 aikana A3 kokoinen geopark 
opaste, Geopark opasteisiin kaipaisi selkeitä 
kohteita tai neuvoja, miten tunnistaa esimerkiksi 
keskustan supat, Opasteiden "pehmentäminen" 
lisäämällä esimerkiksi tarinoita, kirkko on vai-
kuttava ja luo selkeää identiteettiä keskustaan, 
vahva historiallinen tunnelma 

Savitaipaleen seurakunta 

25 Ketvelinniemen 
ja Kermannie-
men välinen 
harju

Visit Savitaipaleen 
sivuilla Saimaa Geopar-
kille ei ole omaa sivua, 
sivustolla on kuitenkin 
Savitaipaleen alueen 
retkikohteet ja näiden 
perässä mainitaan ne 
kohteet, jotka ovat 
samalla Saimaa Geopark 
kohteita

Henkilöauto, polku, - 
ja sähköpyörä, vene 
(varauksin veneen koon 
mukaan)

Googlemaps, Outdoor 
Active 

Ei merkittyjä reittejä Yksittäisinä polkuina 
harjun päällä olevassa 
metsikössä, harjun päällä 
oleva metsäalue  kuivaa 
ja kangasmetsää ja siellä 
alkavia polkuja

Kohde on saavutettavissa 
liikuntarajoitteisille, väylät 
tasaisia ja hyväkuntoisia, 
mutta kohdetta ei ole ra-
kennettu esteettömyyttä 
silmälläpitäen

Rantaan on mahdollista saapua 
erilaisilla vesikulkuneuvoilla, 
veneen koko rajoitteena, koska 
alueella ei ole laitureita

Alue on yleisnäky-
mältään luonnonti-
lainen, roskia ei ole 

Palvelut Savitaipalleela Saavutettavuus haastavaa, kohteesta ei 
pääse ilman venekyytiä eteenpäin, joten joutuu 
palaamaan samaa reittiä takaisin, lähistöllä ei 
majoitusta eikä palveluita, kohteesta kertovaa 
informaatiota ei löydy paikan päältä, selkeä 
venekyyti kohteesta pois ja tämän vaihtoeh-
don tarjomaminen Saimaa Geopark sivuilla, 
Kuivaketveleen (?)historiikissa alueesta kertovaa 
historiaa vois hyödyntää tulevaisuudessa, lähellä 
sijaitsevan Liittokiven mahdollinen yhdistämi-
nen kohteeseen myöhemmin, komea paikka, 
jossa vesistöt hallitsevat maisemaa 

Muinaismuistolaki ( 
kivikautiset ansakuopat)
m, alueellinen maankäyt-
tösuunnitelma: Saimaan 
alueen kehittäminen

26 Suomensalon 
harjumaasto

Visit Savitaipaleen 
sivuilla Saimaa Geopar-
kille ei ole omaa sivua, 
sivustolla on kuitenkin 
Savitaipaleen alueen 
retkikohteet ja näiden 
perässä mainitaan ne 
kohteet, jotka ovat 
samalla Saimaa Geopark 
kohteita

Vene, polkupyörät voi 
ottaa mukaan veneeseen

Googlemaps, Outdoor 
Active 

Ei merkittyjä reittejä Muodostunut useita 
epävirallisia polkuja, 
ranta-alue kohtuulli-
sen kulunut, alueella 
sijaitsevan suomaisen 
lammen ympäristöön 
kannattaa laittaa 
kulumisenseurannan 

Kohdetta ei ole rakennettu 
esteettömäksi 

Yksi käymälä, uimapaikat, 
hätäneuvo indormaatio, 

Yleisnäkymä on siisti 
ja roskaton 

Lähialueen palvelut Laiturin saattaminen toimintakuntoiseksi, 
Saimaa Geopark sivuilla voisi olla informaatiota 
kohteen saavutettavuudesta, kodan lattiaan on 
muodostunut rakoja, käymälä hieman epäsiisti 
ja käymälän istuimesta puuttuu kansi, kohteesta 
puuttuu siitä itsestään kertova informaatio 
(Saimaa Geopark opaste), Geopark opasteiden 
puute hankaloittaa alueen geologisten kohtei-
den löytämistä ja tunnistamista 

Natura 2000, rantojen 
suojeluohjelma

Metsähallitus omistaa, mutta koh-
teen hallinta Etelä-Karjalan virkistys-
alueen vastuulla, Virkistysaluesäätiö 
vuokrannut kohteen vuonna 2006 
kahdeksikymmeneksi vuodeksi, laa-
vu sekä laituri Savitaipaleen kunnan 
taseessa, Laavukohde Etelä-Karjalan 
virkistysaluesäätiön vastuulla, 
Savitaipaleen nuorisontuki R.y hoitaa 
polttopuuhuollon ja vessan huollon, 
kunta huoltaa rakenteet
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PUUMALA

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat reitit Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palve-
lut ja yritykset

Kehityskohteet Suojelumerkin-
nät

Alueen hallinnointi

27 Haukkovuoren 
jyrkänteet

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
Geopark on näkyvästi esillä, sivuilta 
on myös linkki Saimaa Geopark 
kotisivuille, matkailuinfoissa tarjolla 
geoparkista kertovia opasteita, mat-
kailuinfot on helppo löytää internetin 
kautta ja infopisteet ovat myös sel-
keästi nähtävillä katukuvassa, Saimaa 
Geoparkin omien nettisivujen kautta 
löytyy jokaisesta kohteesta yleisesit-
telyn lisäksi kohteiden koordinaatit, 
sivuilta löytyy myös kartta jokaisesta 
kohteesta

Henkilöauto (lyhyt 
siirtymä vesiteitse), 
polku, - ja sähköpyö-
rä, vene ja erilaiset 
vesikulkuneuvot

Googlemaps, Outdoor Adctive Ei merkittyjä reittejä Kulumista ei havaittavissa Kohde ei ole lähtökoh-
taisesti saavutettavissa 
liikuntarajoitteisille, 
veneellä pääsee kohteen 
viereen, jos veneeseen 
on mahdollista päästä 
esim. pyörätuolilla, 
kohdetta ei ole rakennettu 
esteettömäksi

Kohteen viereen mahdollista 
rantautua kanooteilla ja 
kajakeilla

Yleisnäkymä 
kohteessa on hyvin 
luonnontilainen, 
ympäristö on siisti 
ja roskaton

Lähialueen palvelut Kohteessa oleva Saimaa Geopark 
opastus puuttuu, Saimaa Geopark 
sivuilla voisi olla ohjeita valmiina, miten 
ja mitä kautta kohde on parhaiten 
saavutettavissa, vaikka kohteesta 
itsestään puuttuu palveluvarustus, niin 
läheisellä Taiga-tilalla neuvoteltaessa 
mahdollisuudesta esimerkiksi saunaan 
ja ruoanlaittoon 

YSA (yksityi-
nen  luonnonsuoje-
lualue), valtakun-
nallisesti arvokas 
kallioperä alue

Alueen hoito ja hallinto 
Puumalan kunta. Osa pol-
kujen ja kohteiden hoidosta 
ulkoistettu yhdistyksille 

28 Kukonharjun 
kanava 

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
Geopark on näkyvästi esillä, sivuilta 
on myös linkki Saimaa Geopark 
kotisivuille, matkailuinfoissa tarjolla 
geoparkista kertovia opasteita, mat-
kailuinfot on helppo löytää internetin 
kautta ja infopisteet ovat myös sel-
keästi nähtävillä katukuvassa, Saimaa 
Geoparkin omien nettisivujen kautta 
löytyy jokaisesta kohteesta yleisesit-
telyn lisäksi kohteiden koordinaatit, 
sivuilta löytyy myös kartta jokaisesta 
kohteesta

Henkilöauto, polku, - 
ja sähköpyörä, vene 

Kartan avulla kohde on hyvin löydet-
tävissä, kohteeseen on muutamia 
ohjaavia opasteita, jotka alkavat 
hieman ennen kanavaa, Googlemapsin 
avulla kohde on saavutettavissa, mutta 
se saattaa ohjata kanavan väärälle 
puolelle, Outdoor activen kautta 
kohteesta mahdollista saada kohteesta 
lisäinformaatiota

Reitti on merkitty metallisilla opas-
tetolpilla, se on suurimmalta osin 
merkitty selkeästi, mutta paikoin 
on helppo eksyä epäviralliselle 
polulle, reitti on kohtuullisen help-
pokulkuista, mutta paikoin hyvin 
heinikkoista

Kuluminen näkyy pääsääntöi-
sesti reitin lisäksi muutama-
na epävirallisena polkuna, 
nuotiopaikan ja käymälän 
läheisyydessä isompia alueita, 
joissa kuluminen näkyy, reitin 
kallioisilla osilla kulumisen 
seurantaa voi tulevaisuudessa 
harkita

Kohde ei ole saavutetta-
vissa liikuntarajoitteisille 
eikä sitä ole rakennettu 
esteettömäksi 

Yksi käymälä, kaksi kuiva-
jäteastiaa ja lasipullojen 
palautus, nuotiopaikka, 
parkkipaikalta löytyy laituri 
ja laiturin vieressä pieni 
hiekkaranta, johon pääsee 
esimerkiksi kanooteilla ja 
kajakeilla, uimapaikka

Lähialueen palvelut 
Puumalassa ja 
Virmutjoella 

Kohde on roskaton, muu yleisnäkymä 
heinikkoinen ja monin paikoin epäsiisti, 
Reitin opastepisteiden ja yleisen 
opastuksen parantaminen ja selkeyttä-
minen, maisemaa voisi avata kanavan 
vierestä, reitin raivaus ja siistiminen, 
puukatoksen katon siivous roskista, 
käymälän yleisilme epäsiisti, yleinen 
kehitysidea, että kuntien sivuilla, jossa 
kerrotaan majoituksesta, niin voisi 
olla kartta mukana. Majoitus olisi siten 
helppo hahmottaa kohteiden läheltä 
suoraan. Sähköisen reittiopastuk-
sen lataaminen netistä helpottaisi 
informaation saamista, yksi laiton 
nuotiopaikka, kohde on mielenkiintoi-
nen vahvan  historiallisen identiteetin 
omaava kohde 

Valtakunnalli-
sesti merkittä-
vä rakennettu 
kulttuuriympäristö, 
muinaismuistolaki,

 Alueen hoito ja hallinto 
Puumalan kunta. Osa pol-
kujen ja kohteiden hoidosta 
ulkoistettu yhdistyksille

29 Liehtalanniemen 
rantakalliot

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
Geopark on näkyvästi esillä, sivuilta 
on myös linkki Saimaa Geopark 
kotisivuille, matkailuinfoissa tarjolla 
geoparkista kertovia opasteita, mat-
kailuinfot on helppo löytää internetin 
kautta ja infopisteet ovat myös sel-
keästi nähtävillä katukuvassa, Saimaa 
Geoparkin omien nettisivujen kautta 
löytyy jokaisesta kohteesta yleisesit-
telyn lisäksi kohteiden koordinaatit, 
sivuilta löytyy myös kartta jokaisesta 
kohteesta

Henkilöauto, polku, - 
ja sähköpyörä, vene 

Kartan avulla kohde on helposti 
löydettävissä, kohde löytyy monista 
Puumalan seudun esitteistä sekä myös 
internetistä ja sieltä on saatavissa 
tietoa kohteeseen saapumiseksi, kohde 
näkyy opasteissa matkan varrella , 
kohteen lähettyviltä alkaa löytyä 
kohteeseen ohjaavia opasteita, Goog-
lemaps, Outdoor Active

"Kohteessa kiertää merkitty ja ras-
tipisteillä varustettu luontopolku, 
suurin osa polusta helppokul-
kuista, muutamissa risteyksissä 
voisi olla paremmat opasteviitat, 
reitti pääosin hyväkuntoinen, 
paikoitellen kuluminen aiheuttanut 
polun muuttumisen kiviseksi, 
parannuskohteina viitoituksen 
selkeyttäminen ja huonompi-
kuntoisten opasteiden vaihto, 
pitkospuiden asentaminen tule-
vaisuudessa pehmeimpiin kohtiin, 
osa olemassa olevista pitkospuista 
vaihtokunnossa 
 
"

Muutamia epävirallisia polkuja, 
joistakin kohdin kallion päältä 
kasvisto kulunut pois, polku 
itsessään kulunut paikoin kivi-
seksi, lähinnä polun pehmeim-
mät kohdat rannan lähellä

Liehtalanniemen museoti-
la avustajan kanssa mah-
dollinen, luontopolku ei 
sovellu liikuntarajoitteisille, 
kohdetta ei ole suunniteltu 
esteettömäksi

Kaksi käymälää, neljä kuiva-
jäteastiaa sekä mahdollisuus 
palauttaa lasipullot, tölkit ja 
patterit, yksi avonuotiopaik-
ka ja yksi kota, kohteessa 
on vierasvenelaituri, yksi 
virallinen uimapaikka

Yleisnäkymältään 
alue on siisti ja 
roskaton 

Lähialueen palvelut Luontopolun opastusta tulisi selkyttää, 
osa opasteista vaihtokunnossa, jotkut 
polun varrella olevista pitkospuista olisi 
syytä uusia, osa alueella sijaitsevista 
penkeistä  ja pöytäpenkkiyhdistelmistä 
elinkaarensa päässä , Liehtalanniemen 
pihasta kalliolle johtavissa portaissa 
osa askelmista huonossa kunnossa, 
mahdollinen maiseman harvennus 
pihapiirin kallion näköalan edestä, jos 
suojeluohjelma antaa siihen mah-
dollisuuden, osa aluetta kiertävästä 
aidasta täytyy uusia, avonuotiopaikan 
puuvaraston pärekatto uusittava 
tulevaisuudessa, alueen geologiasta 
kertovan opastuksen sekä selkeiden 
geokohteiden vähyys, sähköttö-
myys tekee virvokkeiden myynnistä 
haastavaa

Yksityinen luonnon-
suojelualue, Natu-
ra2000 (Lietveden 
alue) , 

Puumalan kunta vastuussa, 
palkatut pehtoorit hoitavat 
käytännön hoitotyön, 
lampaat toimivat alueen 
puutarhureina, PSS 
hoitaa kohteen jäte, - ja 
puuhuollon

30 Lietveden 
maisematie

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
Geopark on näkyvästi esillä, sivuilta 
on myös linkki Saimaa Geopark 
kotisivuille, matkailuinfoissa tarjolla 
geoparkista kertovia opasteita, mat-
kailuinfot on helppo löytää internetin 
kautta ja infopisteet ovat myös sel-
keästi nähtävillä katukuvassa, Saimaa 
Geoparkin omien nettisivujen kautta 
löytyy jokaisesta kohteesta yleisesit-
telyn lisäksi kohteiden koordinaatit, 
sivuilta löytyy myös kartta jokaisesta 
kohteesta

Henkilöauto, pyörä/
sähköpyörä• Henkilö-
auto, joukkoliikenne, 
polku, - ja sähköpyö-
rä, vene 

Kohteeseen on helppo löytää kartan tai 
kohteesta kertovien esitteiden avulla, 
Googlemaps, Outdoor Active

Ei merkittyjä reittejä Lietveden tien alue  on vah-
vasti rakennettua ympäristöä, 
Linnavuorella kohtia, joissa 
kuluminen näkyy selkeästi, 
Linnavuorelle syntynyt myös 
epävirallisia polkuja

Kohde on osittain saa-
vutettavissa liikuntara-
joitteisille, tien varrella 
oleva p-paikat tasaisia ja 
asfaltoituja

Pistohiekalla yleisö wc, 
Mörkinahon kahvilalla asikas 
wc, Lietveden kioskilla, 
Mörkinahon kahvilalla ja 
pistohiekalla jätepisteet, 
Pistohiekalla katettu 
nuotiopaikka, Mörkinahon 
kahvilalla laituri, useita 
paikkoja rantautua pienem-
millä veneillä, Pistohiekalla 
virallinen uimapaikka

Yleisnäkymä on 
siisti ja roskaton

Mörkinahon kahvila, 
Hurissalon, Sahan-
lahden ja Puumalan 
palvelut

Tien varteen kylttejä, joissa varoitetaan 
pyöräilijöistä,  Linnavuori olisi kohtuul-
lisella vaivalla rakennettavissa kävijäys-
tävälliseksi, sähköpyörä on mainio apu 
kohteiden saavuttamisen kannalta, 
pyöräilijöitä ja veneilijöitä varten 
voisi hahmotella palvelua, jossa pientä 
korvausta  vastaan   vastaan joku veisi 
kauppaan tai hakisi tarvittaessa ruoat 

YSA (yksityinen 
luonnonsuojelualue), 
Natura 2000  (Liet-
vesin alue), myös 
asetuksella suojeltu 
Saimaan suojelualue 
(Lietvesi, Luonteri), 
maakunnallisesti ar-
vokas maisema-alue, 
maakunnallisesti 
arvokas harjualue, 
valtakunnallisesti 
arvokas tuuli- ja 
rantakerrostuma

Puumalan kunta, osa pol-
kujen ja kohteiden hoidosta 
ulkoistettu yhdistyksille 

31 Loketononkalon 
ylivirtauskuru

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
Geopark on näkyvästi esillä, sivuilta 
on myös linkki Saimaa Geopark 
kotisivuille, matkailuinfoissa tarjolla 
geoparkista kertovia opasteita, mat-
kailuinfot on helppo löytää internetin 
kautta ja infopisteet ovat myös sel-
keästi nähtävillä katukuvassa, Saimaa 
Geoparkin omien nettisivujen kautta 
löytyy jokaisesta kohteesta yleisesit-
telyn lisäksi kohteiden koordinaatit, 
sivuilta löytyy myös kartta jokaisesta 
kohteesta

Henkilöauto, polku- 
ja sähköpyörä

Kohteeseen on helppo löytää paperi-
kartan tai sähköisten karttojen avulla, 
matkan varrella ei fyysisiä opasteita 
(Huom.! Saimaa Geoparin opaste pys-
tytetty p-paikalle 2019), Googlemaps ja 
Outdoor Active

Opastekyltein merkitty selkeä 
reitti, paikoitellen haastava 
kulkea, Reitti välillä kivikkoinen ja 
juurinen, myös jyrkähköjä nou-
suja sekä laskuja, näköalapaikalla 
putoamisvaara

"Kohteeseen johtava polku 
paikoin kulunut kiviseksi 
ja juuret ovat tulleet esiin, 
haastavissa kohdissa polku on 
lähtenyt leviämään, näköala-
paikalle muodostunut jonkin 
verran polkuja ja jäkälä on 
kärsinyt kävijöiden määrästä, 
polun varrella muutamia paik-
koja, joissa polun syvenemistä 
tai levenemistä voisi olla hyvä 
mitata 
"

Kohde ei sovellu 
liikuntaesteisille

Ei palveluja, ei hätätilanne 
informaatiota, paikan koor-
dinaatit löytyy

Alue on siisti ja 
roskaton 

Sahanlahden ja 
Mörkinahon palvelut, 
Hurissalo ja Puumalan 
keskustan palvelut

Muutamissa kohdissa polulla tarvetta 
portaille, nuotiopaikan puute, infor-
maatiossa voisi olla enemmän tarinoita 
alueesta, käymälän puute, lähialueen 
reittien yhdistäminen toisiinsa 

Puumalan kunta, osa pol-
kujen ja kohteiden hoidosta 
ulkoistettu yhdistyksille
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PUUMALA

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat reitit Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palve-
lut ja yritykset

Kehityskohteet Suojelumerkin-
nät

Alueen hallinnointi

27 Haukkovuoren 
jyrkänteet

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
Geopark on näkyvästi esillä, sivuilta 
on myös linkki Saimaa Geopark 
kotisivuille, matkailuinfoissa tarjolla 
geoparkista kertovia opasteita, mat-
kailuinfot on helppo löytää internetin 
kautta ja infopisteet ovat myös sel-
keästi nähtävillä katukuvassa, Saimaa 
Geoparkin omien nettisivujen kautta 
löytyy jokaisesta kohteesta yleisesit-
telyn lisäksi kohteiden koordinaatit, 
sivuilta löytyy myös kartta jokaisesta 
kohteesta

Henkilöauto (lyhyt 
siirtymä vesiteitse), 
polku, - ja sähköpyö-
rä, vene ja erilaiset 
vesikulkuneuvot

Googlemaps, Outdoor Adctive Ei merkittyjä reittejä Kulumista ei havaittavissa Kohde ei ole lähtökoh-
taisesti saavutettavissa 
liikuntarajoitteisille, 
veneellä pääsee kohteen 
viereen, jos veneeseen 
on mahdollista päästä 
esim. pyörätuolilla, 
kohdetta ei ole rakennettu 
esteettömäksi

Kohteen viereen mahdollista 
rantautua kanooteilla ja 
kajakeilla

Yleisnäkymä 
kohteessa on hyvin 
luonnontilainen, 
ympäristö on siisti 
ja roskaton

Lähialueen palvelut Kohteessa oleva Saimaa Geopark 
opastus puuttuu, Saimaa Geopark 
sivuilla voisi olla ohjeita valmiina, miten 
ja mitä kautta kohde on parhaiten 
saavutettavissa, vaikka kohteesta 
itsestään puuttuu palveluvarustus, niin 
läheisellä Taiga-tilalla neuvoteltaessa 
mahdollisuudesta esimerkiksi saunaan 
ja ruoanlaittoon 

YSA (yksityi-
nen  luonnonsuoje-
lualue), valtakun-
nallisesti arvokas 
kallioperä alue

Alueen hoito ja hallinto 
Puumalan kunta. Osa pol-
kujen ja kohteiden hoidosta 
ulkoistettu yhdistyksille 

28 Kukonharjun 
kanava 

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
Geopark on näkyvästi esillä, sivuilta 
on myös linkki Saimaa Geopark 
kotisivuille, matkailuinfoissa tarjolla 
geoparkista kertovia opasteita, mat-
kailuinfot on helppo löytää internetin 
kautta ja infopisteet ovat myös sel-
keästi nähtävillä katukuvassa, Saimaa 
Geoparkin omien nettisivujen kautta 
löytyy jokaisesta kohteesta yleisesit-
telyn lisäksi kohteiden koordinaatit, 
sivuilta löytyy myös kartta jokaisesta 
kohteesta

Henkilöauto, polku, - 
ja sähköpyörä, vene 

Kartan avulla kohde on hyvin löydet-
tävissä, kohteeseen on muutamia 
ohjaavia opasteita, jotka alkavat 
hieman ennen kanavaa, Googlemapsin 
avulla kohde on saavutettavissa, mutta 
se saattaa ohjata kanavan väärälle 
puolelle, Outdoor activen kautta 
kohteesta mahdollista saada kohteesta 
lisäinformaatiota

Reitti on merkitty metallisilla opas-
tetolpilla, se on suurimmalta osin 
merkitty selkeästi, mutta paikoin 
on helppo eksyä epäviralliselle 
polulle, reitti on kohtuullisen help-
pokulkuista, mutta paikoin hyvin 
heinikkoista

Kuluminen näkyy pääsääntöi-
sesti reitin lisäksi muutama-
na epävirallisena polkuna, 
nuotiopaikan ja käymälän 
läheisyydessä isompia alueita, 
joissa kuluminen näkyy, reitin 
kallioisilla osilla kulumisen 
seurantaa voi tulevaisuudessa 
harkita

Kohde ei ole saavutetta-
vissa liikuntarajoitteisille 
eikä sitä ole rakennettu 
esteettömäksi 

Yksi käymälä, kaksi kuiva-
jäteastiaa ja lasipullojen 
palautus, nuotiopaikka, 
parkkipaikalta löytyy laituri 
ja laiturin vieressä pieni 
hiekkaranta, johon pääsee 
esimerkiksi kanooteilla ja 
kajakeilla, uimapaikka

Lähialueen palvelut 
Puumalassa ja 
Virmutjoella 

Kohde on roskaton, muu yleisnäkymä 
heinikkoinen ja monin paikoin epäsiisti, 
Reitin opastepisteiden ja yleisen 
opastuksen parantaminen ja selkeyttä-
minen, maisemaa voisi avata kanavan 
vierestä, reitin raivaus ja siistiminen, 
puukatoksen katon siivous roskista, 
käymälän yleisilme epäsiisti, yleinen 
kehitysidea, että kuntien sivuilla, jossa 
kerrotaan majoituksesta, niin voisi 
olla kartta mukana. Majoitus olisi siten 
helppo hahmottaa kohteiden läheltä 
suoraan. Sähköisen reittiopastuk-
sen lataaminen netistä helpottaisi 
informaation saamista, yksi laiton 
nuotiopaikka, kohde on mielenkiintoi-
nen vahvan  historiallisen identiteetin 
omaava kohde 

Valtakunnalli-
sesti merkittä-
vä rakennettu 
kulttuuriympäristö, 
muinaismuistolaki,

 Alueen hoito ja hallinto 
Puumalan kunta. Osa pol-
kujen ja kohteiden hoidosta 
ulkoistettu yhdistyksille

29 Liehtalanniemen 
rantakalliot

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
Geopark on näkyvästi esillä, sivuilta 
on myös linkki Saimaa Geopark 
kotisivuille, matkailuinfoissa tarjolla 
geoparkista kertovia opasteita, mat-
kailuinfot on helppo löytää internetin 
kautta ja infopisteet ovat myös sel-
keästi nähtävillä katukuvassa, Saimaa 
Geoparkin omien nettisivujen kautta 
löytyy jokaisesta kohteesta yleisesit-
telyn lisäksi kohteiden koordinaatit, 
sivuilta löytyy myös kartta jokaisesta 
kohteesta

Henkilöauto, polku, - 
ja sähköpyörä, vene 

Kartan avulla kohde on helposti 
löydettävissä, kohde löytyy monista 
Puumalan seudun esitteistä sekä myös 
internetistä ja sieltä on saatavissa 
tietoa kohteeseen saapumiseksi, kohde 
näkyy opasteissa matkan varrella , 
kohteen lähettyviltä alkaa löytyä 
kohteeseen ohjaavia opasteita, Goog-
lemaps, Outdoor Active

"Kohteessa kiertää merkitty ja ras-
tipisteillä varustettu luontopolku, 
suurin osa polusta helppokul-
kuista, muutamissa risteyksissä 
voisi olla paremmat opasteviitat, 
reitti pääosin hyväkuntoinen, 
paikoitellen kuluminen aiheuttanut 
polun muuttumisen kiviseksi, 
parannuskohteina viitoituksen 
selkeyttäminen ja huonompi-
kuntoisten opasteiden vaihto, 
pitkospuiden asentaminen tule-
vaisuudessa pehmeimpiin kohtiin, 
osa olemassa olevista pitkospuista 
vaihtokunnossa 
 
"

Muutamia epävirallisia polkuja, 
joistakin kohdin kallion päältä 
kasvisto kulunut pois, polku 
itsessään kulunut paikoin kivi-
seksi, lähinnä polun pehmeim-
mät kohdat rannan lähellä

Liehtalanniemen museoti-
la avustajan kanssa mah-
dollinen, luontopolku ei 
sovellu liikuntarajoitteisille, 
kohdetta ei ole suunniteltu 
esteettömäksi

Kaksi käymälää, neljä kuiva-
jäteastiaa sekä mahdollisuus 
palauttaa lasipullot, tölkit ja 
patterit, yksi avonuotiopaik-
ka ja yksi kota, kohteessa 
on vierasvenelaituri, yksi 
virallinen uimapaikka

Yleisnäkymältään 
alue on siisti ja 
roskaton 

Lähialueen palvelut Luontopolun opastusta tulisi selkyttää, 
osa opasteista vaihtokunnossa, jotkut 
polun varrella olevista pitkospuista olisi 
syytä uusia, osa alueella sijaitsevista 
penkeistä  ja pöytäpenkkiyhdistelmistä 
elinkaarensa päässä , Liehtalanniemen 
pihasta kalliolle johtavissa portaissa 
osa askelmista huonossa kunnossa, 
mahdollinen maiseman harvennus 
pihapiirin kallion näköalan edestä, jos 
suojeluohjelma antaa siihen mah-
dollisuuden, osa aluetta kiertävästä 
aidasta täytyy uusia, avonuotiopaikan 
puuvaraston pärekatto uusittava 
tulevaisuudessa, alueen geologiasta 
kertovan opastuksen sekä selkeiden 
geokohteiden vähyys, sähköttö-
myys tekee virvokkeiden myynnistä 
haastavaa

Yksityinen luonnon-
suojelualue, Natu-
ra2000 (Lietveden 
alue) , 

Puumalan kunta vastuussa, 
palkatut pehtoorit hoitavat 
käytännön hoitotyön, 
lampaat toimivat alueen 
puutarhureina, PSS 
hoitaa kohteen jäte, - ja 
puuhuollon

30 Lietveden 
maisematie

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
Geopark on näkyvästi esillä, sivuilta 
on myös linkki Saimaa Geopark 
kotisivuille, matkailuinfoissa tarjolla 
geoparkista kertovia opasteita, mat-
kailuinfot on helppo löytää internetin 
kautta ja infopisteet ovat myös sel-
keästi nähtävillä katukuvassa, Saimaa 
Geoparkin omien nettisivujen kautta 
löytyy jokaisesta kohteesta yleisesit-
telyn lisäksi kohteiden koordinaatit, 
sivuilta löytyy myös kartta jokaisesta 
kohteesta

Henkilöauto, pyörä/
sähköpyörä• Henkilö-
auto, joukkoliikenne, 
polku, - ja sähköpyö-
rä, vene 

Kohteeseen on helppo löytää kartan tai 
kohteesta kertovien esitteiden avulla, 
Googlemaps, Outdoor Active

Ei merkittyjä reittejä Lietveden tien alue  on vah-
vasti rakennettua ympäristöä, 
Linnavuorella kohtia, joissa 
kuluminen näkyy selkeästi, 
Linnavuorelle syntynyt myös 
epävirallisia polkuja

Kohde on osittain saa-
vutettavissa liikuntara-
joitteisille, tien varrella 
oleva p-paikat tasaisia ja 
asfaltoituja

Pistohiekalla yleisö wc, 
Mörkinahon kahvilalla asikas 
wc, Lietveden kioskilla, 
Mörkinahon kahvilalla ja 
pistohiekalla jätepisteet, 
Pistohiekalla katettu 
nuotiopaikka, Mörkinahon 
kahvilalla laituri, useita 
paikkoja rantautua pienem-
millä veneillä, Pistohiekalla 
virallinen uimapaikka

Yleisnäkymä on 
siisti ja roskaton

Mörkinahon kahvila, 
Hurissalon, Sahan-
lahden ja Puumalan 
palvelut

Tien varteen kylttejä, joissa varoitetaan 
pyöräilijöistä,  Linnavuori olisi kohtuul-
lisella vaivalla rakennettavissa kävijäys-
tävälliseksi, sähköpyörä on mainio apu 
kohteiden saavuttamisen kannalta, 
pyöräilijöitä ja veneilijöitä varten 
voisi hahmotella palvelua, jossa pientä 
korvausta  vastaan   vastaan joku veisi 
kauppaan tai hakisi tarvittaessa ruoat 

YSA (yksityinen 
luonnonsuojelualue), 
Natura 2000  (Liet-
vesin alue), myös 
asetuksella suojeltu 
Saimaan suojelualue 
(Lietvesi, Luonteri), 
maakunnallisesti ar-
vokas maisema-alue, 
maakunnallisesti 
arvokas harjualue, 
valtakunnallisesti 
arvokas tuuli- ja 
rantakerrostuma

Puumalan kunta, osa pol-
kujen ja kohteiden hoidosta 
ulkoistettu yhdistyksille 

31 Loketononkalon 
ylivirtauskuru

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
Geopark on näkyvästi esillä, sivuilta 
on myös linkki Saimaa Geopark 
kotisivuille, matkailuinfoissa tarjolla 
geoparkista kertovia opasteita, mat-
kailuinfot on helppo löytää internetin 
kautta ja infopisteet ovat myös sel-
keästi nähtävillä katukuvassa, Saimaa 
Geoparkin omien nettisivujen kautta 
löytyy jokaisesta kohteesta yleisesit-
telyn lisäksi kohteiden koordinaatit, 
sivuilta löytyy myös kartta jokaisesta 
kohteesta

Henkilöauto, polku- 
ja sähköpyörä

Kohteeseen on helppo löytää paperi-
kartan tai sähköisten karttojen avulla, 
matkan varrella ei fyysisiä opasteita 
(Huom.! Saimaa Geoparin opaste pys-
tytetty p-paikalle 2019), Googlemaps ja 
Outdoor Active

Opastekyltein merkitty selkeä 
reitti, paikoitellen haastava 
kulkea, Reitti välillä kivikkoinen ja 
juurinen, myös jyrkähköjä nou-
suja sekä laskuja, näköalapaikalla 
putoamisvaara

"Kohteeseen johtava polku 
paikoin kulunut kiviseksi 
ja juuret ovat tulleet esiin, 
haastavissa kohdissa polku on 
lähtenyt leviämään, näköala-
paikalle muodostunut jonkin 
verran polkuja ja jäkälä on 
kärsinyt kävijöiden määrästä, 
polun varrella muutamia paik-
koja, joissa polun syvenemistä 
tai levenemistä voisi olla hyvä 
mitata 
"

Kohde ei sovellu 
liikuntaesteisille

Ei palveluja, ei hätätilanne 
informaatiota, paikan koor-
dinaatit löytyy

Alue on siisti ja 
roskaton 

Sahanlahden ja 
Mörkinahon palvelut, 
Hurissalo ja Puumalan 
keskustan palvelut

Muutamissa kohdissa polulla tarvetta 
portaille, nuotiopaikan puute, infor-
maatiossa voisi olla enemmän tarinoita 
alueesta, käymälän puute, lähialueen 
reittien yhdistäminen toisiinsa 

Puumalan kunta, osa pol-
kujen ja kohteiden hoidosta 
ulkoistettu yhdistyksille
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PUUMALA

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat reitit Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut 
ja yritykset

Kehityskohteet Suojelumerkinnät Alueen hallinnointi

32 Norppapolku 
harjumaastossa

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
Geopark on näkyvästi esillä, sivuilta 
on myös linkki Saimaa Geopark 
kotisivuille, matkailuinfoissa tarjolla 
geoparkista kertovia opasteita, mat-
kailuinfot on helppo löytää internetin 
kautta ja infopisteet ovat myös sel-
keästi nähtävillä katukuvassa, Saimaa 
Geoparkin omien nettisivujen kautta 
löytyy jokaisesta kohteesta yleisesit-
telyn lisäksi kohteiden koordinaatit, 
sivuilta löytyy myös kartta jokaisesta 
kohteesta

Henkilöauto, polku- ja 
sähköpyörä, vene 

Norppapolusta on saatavilla hyvin 
informaatiota ja esitteitä, joista 
selviää reittien aloituspisteet, 
Googlemaps, Outdoor Active

Kohteessa kolme merkittyä 
reittiä, käyntihetkellä merkitty 
keltaisilla nauhoilla puissa, tulossa 
erilliset opastekyltit ja lisäksi reitit 
tullaan merkitsemään eri väreillä, 
informaatio-opasteissa kartat 
reiteistä ja polun varrella myös 
opasteita, joissa näkyy reittien 
kulku, reitit pääsääntöisesti selke-
ät ja helppokulkuiset, puissa olevia 
merkkejä on runsaasti lyhyin 
väliajoin, joihinkin risteyskohtiin 
kaipaisi selkeämpiä merkintöjä, 
reiteillä paikoin jyrkkiä nousuja ja 
laskuja ja pääasiassa reitit hyväs-
sä kunnossa

Kuluminen näkyy pääsääntöi-
sesti nuotiopaikkojen ympärillä 
ja itse reiteillä, seurantapistei-
tä asennettu valmiiksi keväällä 
2019 

Kohde ei ole saavutettavissa 
helposti liikuntaesteislle, 
Kaivannon taukopaikka tar-
koitus tehdä esteettömäksi

Käymälät, jäteastiat,  
nuotiopaikka ja venelaituri 
Kotkatsaaren taukopaikal-
la. Kaivannon taukopaikalla 
nuotiopaikka. Hätätilanne 
informaatio

 Yleisnäkymä reitillä 
on siisti ja roskaton

Palvelut lähialueella Joissakin kohdin rantojen lähellä 
maisemaa voisi avata, Kotkatsaares-
sa ei polttopuita, taukopaikoista ja 
parkkipaikoista kertovia opasteita ei 
ole, vesipisteen voisi merkitä johonkin 
informatioon (Huom.! on merkitty 
karttoihin), reitin varrelle voisi raken-
taa penkkejä ja mahdollisesti pöytiä 
levähtämistä ja eväisen syömistä 
varten 

YSA (Yksityisen maan 
luonnonsuojelualue, 
hapitatyyppinen suo-
jelu: Kotkatsaaren ran-
nat), Natura2000 SAC 
(Katosselä-Tolvanselän 
alue ja Lietvesi-alue), 
muinaismuistolaki

Puumalan kunta, osa 
polkujen ja kohteiden 
hoidosta ulkoistettu 
yhdistyksille

33 Pistohiekan ran-
tamuodostumat 

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
Geopark on näkyvästi esillä, sivuilta 
on myös linkki Saimaa Geopark 
kotisivuille, matkailuinfoissa tarjolla 
geoparkista kertovia opasteita, mat-
kailuinfot on helppo löytää internetin 
kautta ja infopisteet ovat myös sel-
keästi nähtävillä katukuvassa, Saimaa 
Geoparkin omien nettisivujen kautta 
löytyy jokaisesta kohteesta yleisesit-
telyn lisäksi kohteiden koordinaatit, 
sivuilta löytyy myös kartta jokaisesta 
kohteesta

Henkilöauto, polku- ja 
sähköpyörä, joukkoliiken-
ne, vene

Kohteeseen on helppo löytää 
perinteisen kartan avulla, kohteen 
löytymistä helpottaa sen sijainti 
tien numero 62 varrella, tien 
varrella on hieman ennen kohdetta 
myös fyysiset opastekyltit, Goog-
lemaps, Outdoor Active

Ei merkittyjä reittejä Historia leirintäalueena näkyy 
alueella erilaisina muodos-
tuneina kenttinä ja reitteinä, 
isoja alueita, joilta kasvillisuus 
on kulunut  pois

Kohdetta ei ole rakennettu 
esteettömäksi, mutta alu-
eella kovapohjaisia reittejä, 
joilla mahdollista kulkea 
pyörätuolilla, Kohde on 
rajoitetusti saavutettavissa 
liikuntarajoitteisille

Käymälä, kuivajätepiste, 
nuotiopaikka, venelaituri, 
hyötykeräyspiste Mörkina-
hon kahvilan vieressä

Palvelut Mörkin-
aho, Sahanlahti, 
Puumalan keskusta 
ja Hurissalo 

Ympäristö siisti ja 
roskaton 

Kohteessa sijaitsevia myöhäiskivi-
kautisia asuinpaikkoja ei ole merkitty 
mitenkään. 

maakunnallisesti 
arvokas harjualue, 
maakunnallisesti 
arvokas maisema-alue, 
valtakunnallisesti arvo-
kas rantamuodostuma, 
muinaismuistolaki 

Puumalan kunta 

34 Rakokivet 
siirtolohkareita

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
Geopark on näkyvästi esillä, sivuilta 
on myös linkki Saimaa Geopark 
kotisivuille, matkailuinfoissa tarjolla 
geoparkista kertovia opasteita, mat-
kailuinfot on helppo löytää internetin 
kautta ja infopisteet ovat myös sel-
keästi nähtävillä katukuvassa, Saimaa 
Geoparkin omien nettisivujen kautta 
löytyy jokaisesta kohteesta yleisesit-
telyn lisäksi kohteiden koordinaatit, 
sivuilta löytyy myös kartta jokaisesta 
kohteesta

Henkilöauto, polku- ja 
sähköpyörä, joukkoliiken-
ne ((vaatii pysäkiltä noin 
2 kilometrin siirtymisen 
kohteeseen)

Kartan avulla kohde on helppo löy-
tää, Googlemaps, Outdoor Active

Kohteessa ei ole merkittyjä reit-
tejä, mutta sitä kiertää muutama 
epävirallinen polku

Kuluminen näkyy lähinnä kalli-
on ympärillä kulkevilla poluilla 
ja kallioiden välittömässä lä-
heisyydessä, kallioiden päältä 
putoamisvaara

Kohde ei ole saavutettavissa 
liikuntarajoitteisille

Hätätilanne informaatio Palvelut Mörkin-
aho, Sahanlahti, 
Puumalan keskusta 
ja Hurissalo 

Ympäristö siisti ja 
roskaton, pari laitonta 
nuotiopaikkaa 

Geologinen opastus voisi olla parem-
paa (tulossa uudet opasteet kesän 
2019 aikana), penkkien ja eväspöytien 
puute, paikasta kertovia tarinoita voisi 
tuoda paremmin esiin, kyltti, jossa 
kerrottaisiin kiipeämisen tapahtuvan 
omalla vastuulla, kohteen luonnon - ja 
kulttuurihistoriaa voisi pyrkiä yhdistä-
mään opasteissa, käymälä ja laillinen 
nuotiopaikka nostaisivat kohteen 
viihtyisyyttä

Valtakunnallisesti 
arvokas kivikko

Puumalan kunta, osa 
polkujen ja kohteiden 
hoidosta ulkoistettu 
yhdistyksille

35 Rokansaaren 
harjumaasto

Visit Puumalan sivuilla Saimaa geo-
park on näkyvästi esillä. Sivulta löytyy 
myös linkki Saimaa Geopark sivuille 
ja kunnan matkailuinfoissa tarjolla 
Saimaa Geoparkista kertovaa mate-
riaalia,  Saimaan virkistysalueyhdis-
tyksen sivut: www.saimaanvirkistys-
alueyhdistys.fi 

Saareen meno vaatii 
lyhyen matkan veneellä. 
Lähistöllä olevalle 
parkkipaikalle mahdollista 
saapua henkilöautoilla ja 
pyörällä. Venevalkamassa 
on vapaassa käytössä 
7 venettä, joilla pääsee 
saareen.

"Kohteeseen ei ole matkalla 
opasteita. Kartat, Google maps , 
Outdoor active. Kohteessa kattava 
Saimaa Geopark opastus 
- Vanhassa yleisopasteessa 
retkeilijän ohjeita ja veskansan 
historiasta kertovaa informaatiota 
- Opasteissa lisäksi yleisiä ret-
keilijän ohjeita ja alueen käytöstä 
tietoa"

 Ei merkittyjä reittejä "Kohteen pitkäaikainen 
historia mm. täysihoitolana  
näkyy monin paikoin laajoina 
kuluneina alueina 
- Alueella kulkee useita 
epävirallisia polkuja      Tais-
teluhautojen luona kulkevilla 
poluilla voisi tulevaisuudessa 
ajatella kulumisen seurannan 
aloittamista    "

"Kohde on rajoitetusti saa-
vutettavissa liikuntaesteisl-
le,  yksi esteetön käymälä on 
huvilan vieressä. 
-Kohdetta ei ole rakennettu 
esteettömäksi, mutta siellä 
on lukuisia tasaisia alueita 
ja väyliä 
- Osalle nuotiopaikoista on 
mahdollista päästä myös 
esteettömästi"

Useita Käymälöitä, 10 
kuivajäteastiaa, palautus-
pisteet pulloille ja tölkeille, 
yksi katettu nuotiopaikka, 
kaksi avonuotiopaikkaa,  
kaksi saunaa, uimaranta, 
vierasvenelaituri, kesäkah-
vila, vuokramökkejä  

Yleisnäkymä alueella 
on siisti ja roskaton

Alueella sijaitsee Mallun 
kesäkahvila. Saaressa 
7 vuokramökkiä ja tel-
toilla mahdollista yöpyä. 
Vierasvenelaituri. 

"Opastus eri palveluvarustuksiin 
puuttuu suurelta osin   
-Geoeittien rakentaminen, jotka  
yhdistäisivät saaren geokohteet 
-Selkeiden reittien puute 
- Selkeät reitit voisivat estää uusien 
epävirallisten polkujen syntymisen  
-Pienillä muutoksilla mahdollista 
saada sopimaan myös osittain 
liikuntarajoitteisille -""Sahapukki"" 
täytyisi uusia "

" 
- Yksityinen (YSA) 
suojelualue: rannat 
- Natura 2000(Lietve-
den alue) 
- Harjujen suojeluoh-
jelma 
- Muinaismuistolaki"

36 Puumalansalmen 
ruhjevyöhyke 

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
geopark on näkyvästi esillä. Sivulta 
löytyy myös linkki Saimaa Geopark 
sivuille ja kunnan matkailuinfoissa 
tarjolla Saimaa Geoparkista kertovaa 
materiaalia 

Henkilöauto, joukkoliiken-
ne, polku- ja sähköpyörä, 
jalankulku, vene

"Kohde sijaitsee Puumalan keskus-
tassa ja on helposti löydettävissä. 
Kartat, Google maps , Outdoor 
active. Kohteessa eri toimijoiden 
opastekylttejä 
- Saimaa Geopark opasteiden 
lisäksi Puumalan kunnan opasteita 
- Monipuolista tietoa Puumalan 
alueesta, sen geologisista piirteis-
tä, palveluista ja tapahtumista 
- Alueen historiaa tuodaan kivasti 
esiin Rantaraitin varrella"

Ei merkittyjä reittejä (Rantaraitti?) Kohde sijaitsee vahvasti 
rakennetussa ympäristös-
sä. Ei tarvetta kulumisen 
seurannalle. 

Kohde on hyvin saavutet-
tavissa liikuntarajoittesille. 
Kohteen vieressä kulkee 
tasainen rantaraitti. Osa 
käymälöistä ja laitureista 
rakennettu esteettömäksi.

Kaksi yleisökäymälää ja 
useita asiakas käymälöitä. 
Kaksi hyötykeräyspistet-
tä ja rantaraitin varrella 
kolme erillistä kuivajäteas-
tiaa ja lisäksi usita roska-
astioita. Vierasvenelaituri, 
sauna, uimaranta

Alue on siisti ja 
roskaton 

Puumalan kattavat 
palvelut kävelymatkan 
etäisyydellä 

"`- Natura2000 (Katos-
selkä-Tolvanselkä alue 
ja Lietvesi alue), perus-
tettu virkistysalue 
- Muinaismuistolaki"
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PUUMALA

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat reitit Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut 
ja yritykset

Kehityskohteet Suojelumerkinnät Alueen hallinnointi

32 Norppapolku 
harjumaastossa

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
Geopark on näkyvästi esillä, sivuilta 
on myös linkki Saimaa Geopark 
kotisivuille, matkailuinfoissa tarjolla 
geoparkista kertovia opasteita, mat-
kailuinfot on helppo löytää internetin 
kautta ja infopisteet ovat myös sel-
keästi nähtävillä katukuvassa, Saimaa 
Geoparkin omien nettisivujen kautta 
löytyy jokaisesta kohteesta yleisesit-
telyn lisäksi kohteiden koordinaatit, 
sivuilta löytyy myös kartta jokaisesta 
kohteesta

Henkilöauto, polku- ja 
sähköpyörä, vene 

Norppapolusta on saatavilla hyvin 
informaatiota ja esitteitä, joista 
selviää reittien aloituspisteet, 
Googlemaps, Outdoor Active

Kohteessa kolme merkittyä 
reittiä, käyntihetkellä merkitty 
keltaisilla nauhoilla puissa, tulossa 
erilliset opastekyltit ja lisäksi reitit 
tullaan merkitsemään eri väreillä, 
informaatio-opasteissa kartat 
reiteistä ja polun varrella myös 
opasteita, joissa näkyy reittien 
kulku, reitit pääsääntöisesti selke-
ät ja helppokulkuiset, puissa olevia 
merkkejä on runsaasti lyhyin 
väliajoin, joihinkin risteyskohtiin 
kaipaisi selkeämpiä merkintöjä, 
reiteillä paikoin jyrkkiä nousuja ja 
laskuja ja pääasiassa reitit hyväs-
sä kunnossa

Kuluminen näkyy pääsääntöi-
sesti nuotiopaikkojen ympärillä 
ja itse reiteillä, seurantapistei-
tä asennettu valmiiksi keväällä 
2019 

Kohde ei ole saavutettavissa 
helposti liikuntaesteislle, 
Kaivannon taukopaikka tar-
koitus tehdä esteettömäksi

Käymälät, jäteastiat,  
nuotiopaikka ja venelaituri 
Kotkatsaaren taukopaikal-
la. Kaivannon taukopaikalla 
nuotiopaikka. Hätätilanne 
informaatio

 Yleisnäkymä reitillä 
on siisti ja roskaton

Palvelut lähialueella Joissakin kohdin rantojen lähellä 
maisemaa voisi avata, Kotkatsaares-
sa ei polttopuita, taukopaikoista ja 
parkkipaikoista kertovia opasteita ei 
ole, vesipisteen voisi merkitä johonkin 
informatioon (Huom.! on merkitty 
karttoihin), reitin varrelle voisi raken-
taa penkkejä ja mahdollisesti pöytiä 
levähtämistä ja eväisen syömistä 
varten 

YSA (Yksityisen maan 
luonnonsuojelualue, 
hapitatyyppinen suo-
jelu: Kotkatsaaren ran-
nat), Natura2000 SAC 
(Katosselä-Tolvanselän 
alue ja Lietvesi-alue), 
muinaismuistolaki

Puumalan kunta, osa 
polkujen ja kohteiden 
hoidosta ulkoistettu 
yhdistyksille

33 Pistohiekan ran-
tamuodostumat 

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
Geopark on näkyvästi esillä, sivuilta 
on myös linkki Saimaa Geopark 
kotisivuille, matkailuinfoissa tarjolla 
geoparkista kertovia opasteita, mat-
kailuinfot on helppo löytää internetin 
kautta ja infopisteet ovat myös sel-
keästi nähtävillä katukuvassa, Saimaa 
Geoparkin omien nettisivujen kautta 
löytyy jokaisesta kohteesta yleisesit-
telyn lisäksi kohteiden koordinaatit, 
sivuilta löytyy myös kartta jokaisesta 
kohteesta

Henkilöauto, polku- ja 
sähköpyörä, joukkoliiken-
ne, vene

Kohteeseen on helppo löytää 
perinteisen kartan avulla, kohteen 
löytymistä helpottaa sen sijainti 
tien numero 62 varrella, tien 
varrella on hieman ennen kohdetta 
myös fyysiset opastekyltit, Goog-
lemaps, Outdoor Active

Ei merkittyjä reittejä Historia leirintäalueena näkyy 
alueella erilaisina muodos-
tuneina kenttinä ja reitteinä, 
isoja alueita, joilta kasvillisuus 
on kulunut  pois

Kohdetta ei ole rakennettu 
esteettömäksi, mutta alu-
eella kovapohjaisia reittejä, 
joilla mahdollista kulkea 
pyörätuolilla, Kohde on 
rajoitetusti saavutettavissa 
liikuntarajoitteisille

Käymälä, kuivajätepiste, 
nuotiopaikka, venelaituri, 
hyötykeräyspiste Mörkina-
hon kahvilan vieressä

Palvelut Mörkin-
aho, Sahanlahti, 
Puumalan keskusta 
ja Hurissalo 

Ympäristö siisti ja 
roskaton 

Kohteessa sijaitsevia myöhäiskivi-
kautisia asuinpaikkoja ei ole merkitty 
mitenkään. 

maakunnallisesti 
arvokas harjualue, 
maakunnallisesti 
arvokas maisema-alue, 
valtakunnallisesti arvo-
kas rantamuodostuma, 
muinaismuistolaki 

Puumalan kunta 

34 Rakokivet 
siirtolohkareita

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
Geopark on näkyvästi esillä, sivuilta 
on myös linkki Saimaa Geopark 
kotisivuille, matkailuinfoissa tarjolla 
geoparkista kertovia opasteita, mat-
kailuinfot on helppo löytää internetin 
kautta ja infopisteet ovat myös sel-
keästi nähtävillä katukuvassa, Saimaa 
Geoparkin omien nettisivujen kautta 
löytyy jokaisesta kohteesta yleisesit-
telyn lisäksi kohteiden koordinaatit, 
sivuilta löytyy myös kartta jokaisesta 
kohteesta

Henkilöauto, polku- ja 
sähköpyörä, joukkoliiken-
ne ((vaatii pysäkiltä noin 
2 kilometrin siirtymisen 
kohteeseen)

Kartan avulla kohde on helppo löy-
tää, Googlemaps, Outdoor Active

Kohteessa ei ole merkittyjä reit-
tejä, mutta sitä kiertää muutama 
epävirallinen polku

Kuluminen näkyy lähinnä kalli-
on ympärillä kulkevilla poluilla 
ja kallioiden välittömässä lä-
heisyydessä, kallioiden päältä 
putoamisvaara

Kohde ei ole saavutettavissa 
liikuntarajoitteisille

Hätätilanne informaatio Palvelut Mörkin-
aho, Sahanlahti, 
Puumalan keskusta 
ja Hurissalo 

Ympäristö siisti ja 
roskaton, pari laitonta 
nuotiopaikkaa 

Geologinen opastus voisi olla parem-
paa (tulossa uudet opasteet kesän 
2019 aikana), penkkien ja eväspöytien 
puute, paikasta kertovia tarinoita voisi 
tuoda paremmin esiin, kyltti, jossa 
kerrottaisiin kiipeämisen tapahtuvan 
omalla vastuulla, kohteen luonnon - ja 
kulttuurihistoriaa voisi pyrkiä yhdistä-
mään opasteissa, käymälä ja laillinen 
nuotiopaikka nostaisivat kohteen 
viihtyisyyttä

Valtakunnallisesti 
arvokas kivikko

Puumalan kunta, osa 
polkujen ja kohteiden 
hoidosta ulkoistettu 
yhdistyksille

35 Rokansaaren 
harjumaasto

Visit Puumalan sivuilla Saimaa geo-
park on näkyvästi esillä. Sivulta löytyy 
myös linkki Saimaa Geopark sivuille 
ja kunnan matkailuinfoissa tarjolla 
Saimaa Geoparkista kertovaa mate-
riaalia,  Saimaan virkistysalueyhdis-
tyksen sivut: www.saimaanvirkistys-
alueyhdistys.fi 

Saareen meno vaatii 
lyhyen matkan veneellä. 
Lähistöllä olevalle 
parkkipaikalle mahdollista 
saapua henkilöautoilla ja 
pyörällä. Venevalkamassa 
on vapaassa käytössä 
7 venettä, joilla pääsee 
saareen.

"Kohteeseen ei ole matkalla 
opasteita. Kartat, Google maps , 
Outdoor active. Kohteessa kattava 
Saimaa Geopark opastus 
- Vanhassa yleisopasteessa 
retkeilijän ohjeita ja veskansan 
historiasta kertovaa informaatiota 
- Opasteissa lisäksi yleisiä ret-
keilijän ohjeita ja alueen käytöstä 
tietoa"

 Ei merkittyjä reittejä "Kohteen pitkäaikainen 
historia mm. täysihoitolana  
näkyy monin paikoin laajoina 
kuluneina alueina 
- Alueella kulkee useita 
epävirallisia polkuja      Tais-
teluhautojen luona kulkevilla 
poluilla voisi tulevaisuudessa 
ajatella kulumisen seurannan 
aloittamista    "

"Kohde on rajoitetusti saa-
vutettavissa liikuntaesteisl-
le,  yksi esteetön käymälä on 
huvilan vieressä. 
-Kohdetta ei ole rakennettu 
esteettömäksi, mutta siellä 
on lukuisia tasaisia alueita 
ja väyliä 
- Osalle nuotiopaikoista on 
mahdollista päästä myös 
esteettömästi"

Useita Käymälöitä, 10 
kuivajäteastiaa, palautus-
pisteet pulloille ja tölkeille, 
yksi katettu nuotiopaikka, 
kaksi avonuotiopaikkaa,  
kaksi saunaa, uimaranta, 
vierasvenelaituri, kesäkah-
vila, vuokramökkejä  

Yleisnäkymä alueella 
on siisti ja roskaton

Alueella sijaitsee Mallun 
kesäkahvila. Saaressa 
7 vuokramökkiä ja tel-
toilla mahdollista yöpyä. 
Vierasvenelaituri. 

"Opastus eri palveluvarustuksiin 
puuttuu suurelta osin   
-Geoeittien rakentaminen, jotka  
yhdistäisivät saaren geokohteet 
-Selkeiden reittien puute 
- Selkeät reitit voisivat estää uusien 
epävirallisten polkujen syntymisen  
-Pienillä muutoksilla mahdollista 
saada sopimaan myös osittain 
liikuntarajoitteisille -""Sahapukki"" 
täytyisi uusia "

" 
- Yksityinen (YSA) 
suojelualue: rannat 
- Natura 2000(Lietve-
den alue) 
- Harjujen suojeluoh-
jelma 
- Muinaismuistolaki"

36 Puumalansalmen 
ruhjevyöhyke 

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
geopark on näkyvästi esillä. Sivulta 
löytyy myös linkki Saimaa Geopark 
sivuille ja kunnan matkailuinfoissa 
tarjolla Saimaa Geoparkista kertovaa 
materiaalia 

Henkilöauto, joukkoliiken-
ne, polku- ja sähköpyörä, 
jalankulku, vene

"Kohde sijaitsee Puumalan keskus-
tassa ja on helposti löydettävissä. 
Kartat, Google maps , Outdoor 
active. Kohteessa eri toimijoiden 
opastekylttejä 
- Saimaa Geopark opasteiden 
lisäksi Puumalan kunnan opasteita 
- Monipuolista tietoa Puumalan 
alueesta, sen geologisista piirteis-
tä, palveluista ja tapahtumista 
- Alueen historiaa tuodaan kivasti 
esiin Rantaraitin varrella"

Ei merkittyjä reittejä (Rantaraitti?) Kohde sijaitsee vahvasti 
rakennetussa ympäristös-
sä. Ei tarvetta kulumisen 
seurannalle. 

Kohde on hyvin saavutet-
tavissa liikuntarajoittesille. 
Kohteen vieressä kulkee 
tasainen rantaraitti. Osa 
käymälöistä ja laitureista 
rakennettu esteettömäksi.

Kaksi yleisökäymälää ja 
useita asiakas käymälöitä. 
Kaksi hyötykeräyspistet-
tä ja rantaraitin varrella 
kolme erillistä kuivajäteas-
tiaa ja lisäksi usita roska-
astioita. Vierasvenelaituri, 
sauna, uimaranta

Alue on siisti ja 
roskaton 

Puumalan kattavat 
palvelut kävelymatkan 
etäisyydellä 

"`- Natura2000 (Katos-
selkä-Tolvanselkä alue 
ja Lietvesi alue), perus-
tettu virkistysalue 
- Muinaismuistolaki"
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PUUMALA

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja yritykset Kehityskohteet Suojelumer-
kinnät

Alueen 
hallinnointi

37 Sahanlahden 
lohkaremaasto ja 
Tupavuoren kylä

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
geopark on näkyvästi esillä. 
Sivulta löytyy myös linkki Saimaa 
Geopark sivuille ja kunnan 
matkailuinfoissa tarjolla Saimaa 
Geoparkista kertovaa materiaalia 

Henkilöauto,  joukkolii-
kenne, polku ja sähkö-
pyörä, jalan (yhdistetty-
nä joukkoliikenteeseen), 
vene 

"Sahanlahdelle ohjaavia fyysisiä opasteita 
on matkan varrella. Kartat, Google Maps, 
Outdoor active. Paikan päällä monien eri 
toimijoiden opasteita 
- Saimaa Geopark opasteet Sahanlahdes-
sa ja Tupavuoren luolalla 
- Opasteissa laajasti informaatiota 
Sahanlahden alueen palveluista ja 
historiasta 
- Saimaa Geopark esitteitä saatavissa  
Sahanlahden informaatiosta"

"Tupavuoressa merkitty reit-
ti. Sahanlahdella ei merkit-
tyjä reittejä. Sahanlahdesta 
pääsee Elsa Heporaudan 
polulle (24km). Reitti kiertää 
Torikonjärven 
ja sen varrella on laavu, kui-
vakäymälä ja nuotiopaikka."

"`- Tupavuoren luolalla kuluminen 
näkyy lähinnä luolan välittömässä 
läheisyydessä maan kulumisena 
- Tupavuoren luolalle johtavan polun 
varrella muutamia pehmeämpiä koh-
tia, joita kannattaa ainakin tarkkailla"

"`- Tupavuoren luola ei so-
vellu liikuntarajoitteisille 
- Sahanlahden ympäristö 
soveltuu hyvin myös liikun-
tarajoitteisille 
Miten esteettömys näkyy 
kohteessa 
- Sahanlahden alueella 
tehty erilaisia luiskia helpot-
tamaan liikuntarajoitteisten 
kävijöiden kulkemista 
`"

`- Palveluvarustus 
keskittyy Sahanlahteen. 
Käymälä. Nuotiopaikka, 
jäteastia, sauna, uima-
paikka, vierasvenelaituri 

Yleisnäkymä on 
siisti ja roskaton sekä 
Sahanlahdella, että 
myös Tupavuoren 
luolalla 

Sahanlahdella majoituspalvelu, ravintola, 
vierasvenelaituri. Lisäksi kattavat vapaa-
ajanpalvelut. Mahdollisuus vuokrata pyöriä ja 
sähköpyöriä. Kanoottien vuokrausmahdolli-
suus, melontakurssit.  -- Puumalan palvelut 
10 km. 

`- Tupavuoreen johtavan polun 
alussa voisi olla  kohteeseen 
johtava reittiopaste 

Sahanlahti on 
rakennussuojelu-
kohde

38 Suurisuo, 
keidassuo

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
geopark on näkyvästi esillä. 
Sivulta löytyy myös linkki Saimaa 
Geopark sivuille ja kunnan 
matkailuinfoissa tarjolla Saimaa 
Geoparkista kertovaa materiaalia 

Henkilöauto, polku- ja 
sähköpyörä,

´-Kohteeseen ei ole matkalla opasteita. 
Kartat, Google maps , Outdoor active. 
Kohteessa ei ole siitä kertovaa opastusta

Ei merkittyjä reittejä " `- Kuluminen näkyy muutamina 
polkuina suolla 
-Suolla menee lisäksi merkitty 
kelkkareitti 
- Ei tarvetta kulumisen mittaukselle 
- Alueella ei myöskään harvinaisia 
kasveja"

`-  Kohde ei sovellu  
liikuntarajoitteisille

Yksi käymälä, yksi 
jäteastia, yksi katettu 
nuotiopaikka ja yksi 
avonuotiopaikka

Alue on siisti ja 
roskaton 

"`- Ravintolat  
- Ravintola Virran hovi 15 km 
- Satamaravintola 15 km 
Kaupat  
- Puumalan S-market 15 km 
-Puumalan K-market 15 km 
 
Kahvilat  
- Puumalansillan näköalakahvila 15 km  
- Kahvila soroppi 15 km 
-Kahvila Kuittinen 15 km 
- Mallun kuppila  
Huoltoasemat  
- Puumalan Teboil 15 km 
- Puumalan Neste 15 km 
Majoitus   
- Family Hotel Kuittiset Puumalanranta 15 km 
- Eteläkaari villas 15 km 
- Koskenselän Camping 17.5 km"

"`- Kohteen opastus puuttuu 
paikan päällä  
Kohteen koordinaatit voisi siirtää 
urheilukentälle  
Urheilukentän palveluvarustus-
ta ei mainita Saimaa Geopark 
sivuilla löytyvässä kohdekuva-
uksessa 
Suolle menevää polkua ei ole 
merkitty mitenkään  
- Selkeän reitin rakentaminen  
-Tiedot kohteesta (yleisesti kai-
kista kohteista) yhteen paikkaan. 
Nyt pirstaloitunut Etelä-Karjalan 
virkistysaluesäätiön ja -- Saimaa 
Geopark sivujen välille"

`-  Natura 2000 
(Suurisuo), Perus-
tettu Puumalan 
Suurisuon luon-
nonsuojelualue 
(MH)

39 Tollonvuoren 
jyrkkä kallioalue

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
geopark on näkyvästi esillä. 
Sivulta löytyy myös linkki Saimaa 
Geopark sivuille ja kunnan 
matkailuinfoissa tarjolla Saimaa 
Geoparkista kertovaa materiaalia 

Henkilöauto, pyörä ja 
sähköpyörä

"`-Kohteeseen ei ole matkalla sinne 
johtavia opasteita. Kartat, Google maps, 
outdoor active. Parkkipaikan infotau-
lusta löytyy alueesta kertovaa yleistä 
informaatiota 
-  Jyrkänteiden juurelta opastusta kiipei-
lystä alueella ja yleisiä ohjeita retkeilystä 
ja käyttäytymisestä alueella. "

`- Alueella on merkittyjä 
kiipeilyreittejä, mutta ei 
merkittyjä kävelyreittejä 

"`- Kuluminen alueella näkyy 
varsinkin jyrkänteen alapuolella 
kasvillisuuden pois kulumisena 
- Alueella myös useita epäviralli-
sia polkuja. Ei tarvetta kulumisen 
mittaukselle. "

`- Kohde ei sovellu 
liikuntarajoitteisille

`- Kohteessa ei ole 
palveluvarustusta 

`- Kohteen ympäristö 
on siisti ja lähes 
roskaton 

"`- Ravintolat  
- Sale Hurissalo 10 km 
- Kallioniemi 12,5 km 
Kaupat  
- Sale Hurissalo 10 km 
- Kallioniemi 12,5 km 
Kahvilat  
-Sale Hurissalo 10 km 
- Kallioniemi 12,5 km 
Huoltoasemat  
-Sale Hurissalo 10 km 
Majoitus   
- Kallioniemi 12,5 km 
- 
Vapaa-ajanpalvelut (esim. veneen vuokraus, 
tapahtumat, järjestetyt ohjelmat) 
- Kallioniemestä mahdollista päästä venekul-
jetuksella Astuvansalmen kalliomaalauksille"

"`- Parkkipaikalla voisi olla selkeä 
siitä kertova merkki  
- Reittiopasteet auttaisivat 
kävijää suunnistamaan alueella 
- Alueen geologiset nähtävyydet 
olisi hyvä olla merkitty karttaan "

`-  Kansalli-
sesti arvokas 
kallioperäalue, 
valtakunnallisesti 
arvokas maisema-
alue (Suurlahden 
tien alue)

40 Syrjäsalmen 
kalliomaalaus

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
geopark on näkyvästi esillä. 
Sivulta löytyy myös linkki Saimaa 
Geopark sivuille ja kunnan 
matkailuinfoissa tarjolla Saimaa 
Geoparkista kertovaa materiaalia 

Henkilöauto, polku- ja 
sähköpyörä,

"`- Kohteeseen ei ole matkalla sinne 
johtavia opasteita. Kartat, Google maps, 
Outdoor active. Parkkipaikkana toimivalla 
levikkeellä Vihreän kullan reitin yleiso-
paste, jossa kerrotaan yleisesti Suomesta 
sekä Puumalan seudulta löytyvistä 
kalliomaalauksista 
- Opasteessa käydään lisäksi läpi kuvi-
neen kohteen maalaukset 
- Kalliomaalausten luona vielä toinen 
opaste, jossa käydään läpi kohteessa 
löytyvät maalaukset ja niiden mahdollista 
syntyhistoriaa 
- Opaste myös muistuttaa, että kohde on 
rauhoitettu muinaismuistolain nojalla"

`- Reittiä ei ole merkitty, 
mutta kohteelle johtava 
opaste löytyy tien vierestä

"`-  Kuluminen näkyy selkeimmin 
kalliomaalauksille johtavalla polulla ja 
kalliomaalausten edessä 
- Jonkin verran kulumista näkyy 
myös maalausten yläpuolisella 
kalliolla 
- Ei tarvetta kulumisen mittaukselle "

`- Kohde ei sovellu 
liikuntarajoitteisille

`- Kohteessa ei ole 
palveluvarustusta 

`- Alueen yleisilme on 
siisti ja roskaton 

"Ravintolat  
- Ravintola Hovi 13 km 
-Satamanravintola 13 km 
Kaupat  
- Puumalan K-market ja S-market 13 km 
Huoltoasemat  
- Puumalan Neste ja Teboil 13 km 
Majoitus   
- Koskenselän camping 16.5 km 
- Sahanlahti Resort 20 km 
- Okkolan lomamökit 20 km 
- Puumalan alueella runsaasti erilaista 
majoitusta tarjolla 
Vapaa-ajanpalvelut (esim. veneen vuokraus, 
tapahtumat, järjestetyt ohjelmat) 
- Sähköpyörien vuokraus Puumalasta 
- Puumalan tapahtumapalvelut 
Muut mahdolliset  
- Puumalassa vierasvenelaituri"

"`- Polku hetkittäin haastava 
kulkea  
-Kohteessa ei Saimaa Geopark 
opasteita (Huom.! Saimaa Geo-
park opaste pystytetty 2019) "

`- Muinaismuis-
tolaki
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PUUMALA

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja yritykset Kehityskohteet Suojelumer-
kinnät

Alueen 
hallinnointi

37 Sahanlahden 
lohkaremaasto ja 
Tupavuoren kylä

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
geopark on näkyvästi esillä. 
Sivulta löytyy myös linkki Saimaa 
Geopark sivuille ja kunnan 
matkailuinfoissa tarjolla Saimaa 
Geoparkista kertovaa materiaalia 

Henkilöauto,  joukkolii-
kenne, polku ja sähkö-
pyörä, jalan (yhdistetty-
nä joukkoliikenteeseen), 
vene 

"Sahanlahdelle ohjaavia fyysisiä opasteita 
on matkan varrella. Kartat, Google Maps, 
Outdoor active. Paikan päällä monien eri 
toimijoiden opasteita 
- Saimaa Geopark opasteet Sahanlahdes-
sa ja Tupavuoren luolalla 
- Opasteissa laajasti informaatiota 
Sahanlahden alueen palveluista ja 
historiasta 
- Saimaa Geopark esitteitä saatavissa  
Sahanlahden informaatiosta"

"Tupavuoressa merkitty reit-
ti. Sahanlahdella ei merkit-
tyjä reittejä. Sahanlahdesta 
pääsee Elsa Heporaudan 
polulle (24km). Reitti kiertää 
Torikonjärven 
ja sen varrella on laavu, kui-
vakäymälä ja nuotiopaikka."

"`- Tupavuoren luolalla kuluminen 
näkyy lähinnä luolan välittömässä 
läheisyydessä maan kulumisena 
- Tupavuoren luolalle johtavan polun 
varrella muutamia pehmeämpiä koh-
tia, joita kannattaa ainakin tarkkailla"

"`- Tupavuoren luola ei so-
vellu liikuntarajoitteisille 
- Sahanlahden ympäristö 
soveltuu hyvin myös liikun-
tarajoitteisille 
Miten esteettömys näkyy 
kohteessa 
- Sahanlahden alueella 
tehty erilaisia luiskia helpot-
tamaan liikuntarajoitteisten 
kävijöiden kulkemista 
`"

`- Palveluvarustus 
keskittyy Sahanlahteen. 
Käymälä. Nuotiopaikka, 
jäteastia, sauna, uima-
paikka, vierasvenelaituri 

Yleisnäkymä on 
siisti ja roskaton sekä 
Sahanlahdella, että 
myös Tupavuoren 
luolalla 

Sahanlahdella majoituspalvelu, ravintola, 
vierasvenelaituri. Lisäksi kattavat vapaa-
ajanpalvelut. Mahdollisuus vuokrata pyöriä ja 
sähköpyöriä. Kanoottien vuokrausmahdolli-
suus, melontakurssit.  -- Puumalan palvelut 
10 km. 

`- Tupavuoreen johtavan polun 
alussa voisi olla  kohteeseen 
johtava reittiopaste 

Sahanlahti on 
rakennussuojelu-
kohde

38 Suurisuo, 
keidassuo

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
geopark on näkyvästi esillä. 
Sivulta löytyy myös linkki Saimaa 
Geopark sivuille ja kunnan 
matkailuinfoissa tarjolla Saimaa 
Geoparkista kertovaa materiaalia 

Henkilöauto, polku- ja 
sähköpyörä,

´-Kohteeseen ei ole matkalla opasteita. 
Kartat, Google maps , Outdoor active. 
Kohteessa ei ole siitä kertovaa opastusta

Ei merkittyjä reittejä " `- Kuluminen näkyy muutamina 
polkuina suolla 
-Suolla menee lisäksi merkitty 
kelkkareitti 
- Ei tarvetta kulumisen mittaukselle 
- Alueella ei myöskään harvinaisia 
kasveja"

`-  Kohde ei sovellu  
liikuntarajoitteisille

Yksi käymälä, yksi 
jäteastia, yksi katettu 
nuotiopaikka ja yksi 
avonuotiopaikka

Alue on siisti ja 
roskaton 

"`- Ravintolat  
- Ravintola Virran hovi 15 km 
- Satamaravintola 15 km 
Kaupat  
- Puumalan S-market 15 km 
-Puumalan K-market 15 km 
 
Kahvilat  
- Puumalansillan näköalakahvila 15 km  
- Kahvila soroppi 15 km 
-Kahvila Kuittinen 15 km 
- Mallun kuppila  
Huoltoasemat  
- Puumalan Teboil 15 km 
- Puumalan Neste 15 km 
Majoitus   
- Family Hotel Kuittiset Puumalanranta 15 km 
- Eteläkaari villas 15 km 
- Koskenselän Camping 17.5 km"

"`- Kohteen opastus puuttuu 
paikan päällä  
Kohteen koordinaatit voisi siirtää 
urheilukentälle  
Urheilukentän palveluvarustus-
ta ei mainita Saimaa Geopark 
sivuilla löytyvässä kohdekuva-
uksessa 
Suolle menevää polkua ei ole 
merkitty mitenkään  
- Selkeän reitin rakentaminen  
-Tiedot kohteesta (yleisesti kai-
kista kohteista) yhteen paikkaan. 
Nyt pirstaloitunut Etelä-Karjalan 
virkistysaluesäätiön ja -- Saimaa 
Geopark sivujen välille"

`-  Natura 2000 
(Suurisuo), Perus-
tettu Puumalan 
Suurisuon luon-
nonsuojelualue 
(MH)

39 Tollonvuoren 
jyrkkä kallioalue

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
geopark on näkyvästi esillä. 
Sivulta löytyy myös linkki Saimaa 
Geopark sivuille ja kunnan 
matkailuinfoissa tarjolla Saimaa 
Geoparkista kertovaa materiaalia 

Henkilöauto, pyörä ja 
sähköpyörä

"`-Kohteeseen ei ole matkalla sinne 
johtavia opasteita. Kartat, Google maps, 
outdoor active. Parkkipaikan infotau-
lusta löytyy alueesta kertovaa yleistä 
informaatiota 
-  Jyrkänteiden juurelta opastusta kiipei-
lystä alueella ja yleisiä ohjeita retkeilystä 
ja käyttäytymisestä alueella. "

`- Alueella on merkittyjä 
kiipeilyreittejä, mutta ei 
merkittyjä kävelyreittejä 

"`- Kuluminen alueella näkyy 
varsinkin jyrkänteen alapuolella 
kasvillisuuden pois kulumisena 
- Alueella myös useita epäviralli-
sia polkuja. Ei tarvetta kulumisen 
mittaukselle. "

`- Kohde ei sovellu 
liikuntarajoitteisille

`- Kohteessa ei ole 
palveluvarustusta 

`- Kohteen ympäristö 
on siisti ja lähes 
roskaton 

"`- Ravintolat  
- Sale Hurissalo 10 km 
- Kallioniemi 12,5 km 
Kaupat  
- Sale Hurissalo 10 km 
- Kallioniemi 12,5 km 
Kahvilat  
-Sale Hurissalo 10 km 
- Kallioniemi 12,5 km 
Huoltoasemat  
-Sale Hurissalo 10 km 
Majoitus   
- Kallioniemi 12,5 km 
- 
Vapaa-ajanpalvelut (esim. veneen vuokraus, 
tapahtumat, järjestetyt ohjelmat) 
- Kallioniemestä mahdollista päästä venekul-
jetuksella Astuvansalmen kalliomaalauksille"

"`- Parkkipaikalla voisi olla selkeä 
siitä kertova merkki  
- Reittiopasteet auttaisivat 
kävijää suunnistamaan alueella 
- Alueen geologiset nähtävyydet 
olisi hyvä olla merkitty karttaan "

`-  Kansalli-
sesti arvokas 
kallioperäalue, 
valtakunnallisesti 
arvokas maisema-
alue (Suurlahden 
tien alue)

40 Syrjäsalmen 
kalliomaalaus

Visit Puumalan sivuilla Saimaa 
geopark on näkyvästi esillä. 
Sivulta löytyy myös linkki Saimaa 
Geopark sivuille ja kunnan 
matkailuinfoissa tarjolla Saimaa 
Geoparkista kertovaa materiaalia 

Henkilöauto, polku- ja 
sähköpyörä,

"`- Kohteeseen ei ole matkalla sinne 
johtavia opasteita. Kartat, Google maps, 
Outdoor active. Parkkipaikkana toimivalla 
levikkeellä Vihreän kullan reitin yleiso-
paste, jossa kerrotaan yleisesti Suomesta 
sekä Puumalan seudulta löytyvistä 
kalliomaalauksista 
- Opasteessa käydään lisäksi läpi kuvi-
neen kohteen maalaukset 
- Kalliomaalausten luona vielä toinen 
opaste, jossa käydään läpi kohteessa 
löytyvät maalaukset ja niiden mahdollista 
syntyhistoriaa 
- Opaste myös muistuttaa, että kohde on 
rauhoitettu muinaismuistolain nojalla"

`- Reittiä ei ole merkitty, 
mutta kohteelle johtava 
opaste löytyy tien vierestä

"`-  Kuluminen näkyy selkeimmin 
kalliomaalauksille johtavalla polulla ja 
kalliomaalausten edessä 
- Jonkin verran kulumista näkyy 
myös maalausten yläpuolisella 
kalliolla 
- Ei tarvetta kulumisen mittaukselle "

`- Kohde ei sovellu 
liikuntarajoitteisille

`- Kohteessa ei ole 
palveluvarustusta 

`- Alueen yleisilme on 
siisti ja roskaton 

"Ravintolat  
- Ravintola Hovi 13 km 
-Satamanravintola 13 km 
Kaupat  
- Puumalan K-market ja S-market 13 km 
Huoltoasemat  
- Puumalan Neste ja Teboil 13 km 
Majoitus   
- Koskenselän camping 16.5 km 
- Sahanlahti Resort 20 km 
- Okkolan lomamökit 20 km 
- Puumalan alueella runsaasti erilaista 
majoitusta tarjolla 
Vapaa-ajanpalvelut (esim. veneen vuokraus, 
tapahtumat, järjestetyt ohjelmat) 
- Sähköpyörien vuokraus Puumalasta 
- Puumalan tapahtumapalvelut 
Muut mahdolliset  
- Puumalassa vierasvenelaituri"

"`- Polku hetkittäin haastava 
kulkea  
-Kohteessa ei Saimaa Geopark 
opasteita (Huom.! Saimaa Geo-
park opaste pystytetty 2019) "

`- Muinaismuis-
tolaki
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No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumi-
sen seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja yritykset Kehityskohteet Suojelumer-
kinnät

Alueen 
hallinnointi

42 Karihiekan 
hiekkaranta ja 
rantakalliot

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin 
seudun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa Geopark 
kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja Geopark 
kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  Teema 
voisi olla suoraan nimetty Geoparkiksi, jolloin se olisi 
selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa Saimaa 
Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin 
virallisena opastuskeskuksena,       -Juvan uusituille 
nettisivuille on koottu kohdetiedot Saimaa Geopark-
otsikon alle, sivuille on tulossa SGP:n luonto- ja kult-
tuurikohteille oma osio, kohteet viedään myös TripAd-
visoriin ja Google Mapsiin niiltä osin kuin on tarpeen. 
Sivuille on tulossa myös nettipohjaisia tarinakarttoja. 
SGP-esitteitä ja juliste esillä ABC Juva liikennease-
malla, kohteet huomioitu Juvan matkailuesitteessä ja 
seutuesitteessä, www.juva.fi"

Henkilöauto, polku ja 
sähköpyörä, vene 

"`- Kohteeseen ei ole matkalla sinne 
johtavia opasteita. Viimeisessä riste-
yksessä kohteeseen ohjaava opaste.      
Kartat, Google maps, Outdoor active.  
Kohteessa on Saimaa Geopark opas-
teet ja Luonterin alueesta kertova 
yleisopaste 
- Saimaa Geopark opasteessa yleistä 
informaatiota Saimaa Geoparkista ja 
sekä lyhyt esittely itse Karihiekasta. 
Lisäksi löytyy Juvan alueen kartta, jo-
hon on merkitty alueen geokohteiden 
lisäksi myös luonto ja kulttuurikohteet 
- Luonterin alueen yleisopasteessa 
yleistä informaatiota Luonterin alu-
eesta sekä sieltä löytyviä retkikohteita 
ja palveluita"

`- Kohteessa ei ole 
merkittyjä reittejä 

"`-  Kuluminen näkyy 
selkeimmin rannalla sekä 
näköalapaikalla 
- Rannassa on alueita, jois-
ta kasvillisuus on päässyt 
kulumaan pois 
- Näköalapaikalla kallion 
päällä on alueita, joista 
jäkälä on kulunut pois. 
- Näköalapaikalle menevän/
menevien polkujen 
yhteydessä kulumisen seu-
ranta voisi olla aiheellista 
tulevaisuudessa"

"`-  Kohde ei sovellu hy-
vin liikuntarajoitteisille 
- Rannan lähellä on 
tasaisia alueita, joissa 
pyörätuolilla pääsee 
liikkumaan, mutta parkki-
paikalta rantaan johtava 
polku on jyrkkä, kapea ja 
kivinen"

`- Kaksi käymälää, 
polttopuukatos, neljä 
kuivajäteastiaa, vieras-
venelaituri, uimaranta, 
retkisatama

`- Kohde on yleissiis-
ti ja roskaton 

" Ravintolat  
- Sahanlahti resort 24.5 km 
- Mörkinahon kahvila 33 km 
Kaupat  
- Hurissalon Sale 21.5 km 
Kahvilat  
- Hurissalon Sale 21.5 km 
Huoltoasemat  
-Hurissalon Sale 21.5 km 
Majoitus   
- Teltta 0 km 
-  Vierasvenesatama 0km 
- Sahanlahti resort 24.5 km 
- Villa Kuores 25 km 
- Lakeistenranta camping 27 km 
Muut mahdolliset  
- Septitankin tyhjennysmahdollisuus 
- Hurissalon Salen yhteydessä mm. kesäterassi , 
jäätelöbaari, posti, veikkaus ja apteekki,      -Juvan 
taajamakeskustan palvelut (kts. seuraava geokohde), 
Majoituskohteet on merkitty Juvan matkailukarttaan 
(www.juva.fi/matkailu), Välinevuokrauspalvelut mm. 
Kayak and canoe sales and rental"

"Kehityspaikat  
-Kohteesta puutuu  selkeät 
alueen käyttöohjeet (tulente-
ko, leirityminen, jokamiehe-
noikeudet ym. )  
-Geopark opasteessa ei kuvia 
itse Karihiekasta ja infor-
maatio alueesta muutenkin 
niukkaa  
-Kohteesta puuttuu reittio-
pastus (esim. näköalapaikalle) 
-Luonterin alueesta kerova 
opaste on haalistunut 
vaikeasti luettavaksi (on jo 
poistettu) 
-Polttopuuvarastolla oleva 
kirves on huonokuntoinen 
  
"

"`- Natura2000 
(Luonteri järvi), 
perustettu virkis-
tysalue 
- Muinaismuistolaki"

43 Juvan taajaman 
drumliinit

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin 
seudun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa Geopark 
kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja Geopark 
kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  Teema 
voisi olla suoraan nimetty Geoparkiksi, jolloin se olisi 
selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa Saimaa 
Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin 
virallisena opastuskeskuksena,       -Juvan uusituille 
nettisivuille on koottu kohdetiedot Saimaa Geopark-
otsikon alle, sivuille on tulossa SGP:n luonto- ja kult-
tuurikohteille oma osio, kohteet viedään myös TripAd-
visoriin ja Google Mapsiin niiltä osin kuin on tarpeen. 
Sivuille on tulossa myös nettipohjaisia tarinakarttoja. 
SGP-esitteitä ja juliste esillä ABC Juva liikennease-
malla, kohteet huomioitu Juvan matkailuesitteessä ja 
seutuesitteessä, www.juva.fi"

Henkilöauto,  joukko-
liikenne, polku ja 
sähköpyörä, jalkaisin

"`-  Kohde sijaitsee aivan Juvan 
keskustassa ja sitä kautta helposti 
löydettävissä 
- Kohteeseen ei ole fyysisiä opasteita 
matkan varrella 
- Kartat ja eri karttasovellukset sovel-
lukset (esim. Googlemaps, Citymaps, 
Outdoor active). Kohteen vierestä 
löytyy Saimaa Geopark opasteet. "

`- Kohteessa ei ole 
merkittyjä reittejä 

"`-  Kohde sijaitsee voi-
makkaasti rakennetussa 
ympäristössä 
- Ei tarvetta kulumisen 
seurannalle "

"`- Kohde on hyvin 
saavutettavissa liikunta-
esteisille 
- Alueella on tasaisia ja 
hyväkuntoisia väyliä 
- Kirkko on tehty 
esteettömäksi"

`- Kirkossa käymälä, 
useita roska-astioita 

`- Yleisnäkymä 
kohteella on siisti ja 
roskaton

"Ravintolat  
- Ravintola Siljankka 400 m 
- La Milano 550 m 
- Juvan Kahvikulma 300 m 
Kaupat  
- S-market juva 450 m 
- K-market Juva 550 m 
Kahvilat  
- Juvan Kahvikulma 300 m 
Huoltoasemat  
- ABC-Juva 3 km 
- Teboil Juva 3 km 
Majoitus   
- Partalan kuninkaankartano 3 km 
- Juva camping 3.5 km 
Vapaa-ajanpalvelut (esim. veneen vuokraus, tapah-
tumat, järjestetyt ohjelmat) 
- Juva Campingin kautta mahdollista vuokrata 
kanootteja sekä kajakkeja 
- Juvan palvelut löytyy Juvan kunnan nettisivujen 
kautta 
Muut mahdolliset  
- Juva-Sulkava melontareitti,         Etelä-Juvalla 
Viitostien varrella sijaitseva Siiskosen kotileipomo, 
Majoituskohteet on merkitty Juvan matkailukarttaan 
(www.juva.fi/matkailu), Välinevuokrauspalvelut mm. 
Kayak and canoe sales and rental "

`- Saimaa Geopark opaste 
hyvin asiapitoinen, joka 
kaipaisi hieman "pehmen-
nystä" historian ja tarinoiden 
muodossa 

"`- YSA (yksityinen 
luonnonsuojelualue 
- Muinaismuistolaki"

44 Raintsaari, 
harjusaaru ja 
kalliopaljastumia

"Metsähallitus hallinnoi, tietoja löytyy metsa.fi ja 
luontoon.fi -sivustoilta, Juvan uusituille nettisivuille 
on koottu kohdetiedot Saimaa Geopark-otsikon alle, 
sivuille on tulossa SGP:n luonto- ja kulttuurikohteille 
oma osio, kohteet viedään myös TripAdvisoriin ja 
Google Mapsiin niiltä osin kuin on tarpeen. Sivuille 
on tulossa myös nettipohjaisia tarinakarttoja. SGP-
esitteitä ja juliste esillä ABC Juva liikenneasemalla, 
kohteet huomioitu Juvan matkailuesitteessä ja seu-
tuesitteessä, www.juva.fi,                        - Visit Mikkelin 
sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin seudun Geopark 
kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa Geopark 
kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja Geopark 
kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  Teema 
voisi olla suoraan nimetty Geoparkiksi, jolloin se olisi 
selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa Saimaa 
Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin 
virallisena opastuskeskuksena, "

Saavutettavissa 
vesitse, lähinnä 
omatoimisesti, 
sillä taksipalveluita ei 
tällä hetkellä ole.

Ei opasteita, mutta kohde esillä 
retkisatamakoosteissa eri nettisivuilla 
ja kartoissa.

Kohteessa ei ole 
reittejä

laituri, käymälä, 
nuotiopaikka, puuvaja, 
retkisatama

" Ravintolat  
- Sahanlahti resort 24.5 km 
- Mörkinahon kahvila 33 km 
Kaupat  
- Hurissalon Sale 21.5 km 
Kahvilat  
- Hurissalon Sale 21.5 km 
Huoltoasemat  
-Hurissalon Sale 21.5 km 
Majoitus   
- Teltta 0 km 
-  Vierasvenesatama 0km 
- Sahanlahti resort 24.5 km 
- Villa Kuores 25 km 
- Lakeistenranta camping 27 km 
Muut mahdolliset  
- Septitankin tyhjennysmahdollisuus 
- Hurissalon Salen yhteydessä mm. kesäterassi , 
jäätelöbaari, posti, veikkaus ja apteekki,      -Juvan 
taajamakeskustan palvelut (kts. seuraava geokohde), 
Majoituskohteet on merkitty Juvan matkailukarttaan 
(www.juva.fi/matkailu), Välinevuokrauspalvelut mm. 
Kayak and canoe sales and rental"

Natura 2000, 
asetuksella perus-
tettu Luonterin 
luonnonsuojelualue, 
muinaisjäännös, 
kohteessa on 
muinaishauta ja 
esihistoriallinen 
asuinpaikka.
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JUVA

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumi-
sen seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja yritykset Kehityskohteet Suojelumer-
kinnät

Alueen 
hallinnointi

42 Karihiekan 
hiekkaranta ja 
rantakalliot

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin 
seudun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa Geopark 
kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja Geopark 
kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  Teema 
voisi olla suoraan nimetty Geoparkiksi, jolloin se olisi 
selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa Saimaa 
Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin 
virallisena opastuskeskuksena,       -Juvan uusituille 
nettisivuille on koottu kohdetiedot Saimaa Geopark-
otsikon alle, sivuille on tulossa SGP:n luonto- ja kult-
tuurikohteille oma osio, kohteet viedään myös TripAd-
visoriin ja Google Mapsiin niiltä osin kuin on tarpeen. 
Sivuille on tulossa myös nettipohjaisia tarinakarttoja. 
SGP-esitteitä ja juliste esillä ABC Juva liikennease-
malla, kohteet huomioitu Juvan matkailuesitteessä ja 
seutuesitteessä, www.juva.fi"

Henkilöauto, polku ja 
sähköpyörä, vene 

"`- Kohteeseen ei ole matkalla sinne 
johtavia opasteita. Viimeisessä riste-
yksessä kohteeseen ohjaava opaste.      
Kartat, Google maps, Outdoor active.  
Kohteessa on Saimaa Geopark opas-
teet ja Luonterin alueesta kertova 
yleisopaste 
- Saimaa Geopark opasteessa yleistä 
informaatiota Saimaa Geoparkista ja 
sekä lyhyt esittely itse Karihiekasta. 
Lisäksi löytyy Juvan alueen kartta, jo-
hon on merkitty alueen geokohteiden 
lisäksi myös luonto ja kulttuurikohteet 
- Luonterin alueen yleisopasteessa 
yleistä informaatiota Luonterin alu-
eesta sekä sieltä löytyviä retkikohteita 
ja palveluita"

`- Kohteessa ei ole 
merkittyjä reittejä 

"`-  Kuluminen näkyy 
selkeimmin rannalla sekä 
näköalapaikalla 
- Rannassa on alueita, jois-
ta kasvillisuus on päässyt 
kulumaan pois 
- Näköalapaikalla kallion 
päällä on alueita, joista 
jäkälä on kulunut pois. 
- Näköalapaikalle menevän/
menevien polkujen 
yhteydessä kulumisen seu-
ranta voisi olla aiheellista 
tulevaisuudessa"

"`-  Kohde ei sovellu hy-
vin liikuntarajoitteisille 
- Rannan lähellä on 
tasaisia alueita, joissa 
pyörätuolilla pääsee 
liikkumaan, mutta parkki-
paikalta rantaan johtava 
polku on jyrkkä, kapea ja 
kivinen"

`- Kaksi käymälää, 
polttopuukatos, neljä 
kuivajäteastiaa, vieras-
venelaituri, uimaranta, 
retkisatama

`- Kohde on yleissiis-
ti ja roskaton 

" Ravintolat  
- Sahanlahti resort 24.5 km 
- Mörkinahon kahvila 33 km 
Kaupat  
- Hurissalon Sale 21.5 km 
Kahvilat  
- Hurissalon Sale 21.5 km 
Huoltoasemat  
-Hurissalon Sale 21.5 km 
Majoitus   
- Teltta 0 km 
-  Vierasvenesatama 0km 
- Sahanlahti resort 24.5 km 
- Villa Kuores 25 km 
- Lakeistenranta camping 27 km 
Muut mahdolliset  
- Septitankin tyhjennysmahdollisuus 
- Hurissalon Salen yhteydessä mm. kesäterassi , 
jäätelöbaari, posti, veikkaus ja apteekki,      -Juvan 
taajamakeskustan palvelut (kts. seuraava geokohde), 
Majoituskohteet on merkitty Juvan matkailukarttaan 
(www.juva.fi/matkailu), Välinevuokrauspalvelut mm. 
Kayak and canoe sales and rental"

"Kehityspaikat  
-Kohteesta puutuu  selkeät 
alueen käyttöohjeet (tulente-
ko, leirityminen, jokamiehe-
noikeudet ym. )  
-Geopark opasteessa ei kuvia 
itse Karihiekasta ja infor-
maatio alueesta muutenkin 
niukkaa  
-Kohteesta puuttuu reittio-
pastus (esim. näköalapaikalle) 
-Luonterin alueesta kerova 
opaste on haalistunut 
vaikeasti luettavaksi (on jo 
poistettu) 
-Polttopuuvarastolla oleva 
kirves on huonokuntoinen 
  
"

"`- Natura2000 
(Luonteri järvi), 
perustettu virkis-
tysalue 
- Muinaismuistolaki"

43 Juvan taajaman 
drumliinit

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin 
seudun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa Geopark 
kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja Geopark 
kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  Teema 
voisi olla suoraan nimetty Geoparkiksi, jolloin se olisi 
selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa Saimaa 
Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin 
virallisena opastuskeskuksena,       -Juvan uusituille 
nettisivuille on koottu kohdetiedot Saimaa Geopark-
otsikon alle, sivuille on tulossa SGP:n luonto- ja kult-
tuurikohteille oma osio, kohteet viedään myös TripAd-
visoriin ja Google Mapsiin niiltä osin kuin on tarpeen. 
Sivuille on tulossa myös nettipohjaisia tarinakarttoja. 
SGP-esitteitä ja juliste esillä ABC Juva liikennease-
malla, kohteet huomioitu Juvan matkailuesitteessä ja 
seutuesitteessä, www.juva.fi"

Henkilöauto,  joukko-
liikenne, polku ja 
sähköpyörä, jalkaisin

"`-  Kohde sijaitsee aivan Juvan 
keskustassa ja sitä kautta helposti 
löydettävissä 
- Kohteeseen ei ole fyysisiä opasteita 
matkan varrella 
- Kartat ja eri karttasovellukset sovel-
lukset (esim. Googlemaps, Citymaps, 
Outdoor active). Kohteen vierestä 
löytyy Saimaa Geopark opasteet. "

`- Kohteessa ei ole 
merkittyjä reittejä 

"`-  Kohde sijaitsee voi-
makkaasti rakennetussa 
ympäristössä 
- Ei tarvetta kulumisen 
seurannalle "

"`- Kohde on hyvin 
saavutettavissa liikunta-
esteisille 
- Alueella on tasaisia ja 
hyväkuntoisia väyliä 
- Kirkko on tehty 
esteettömäksi"

`- Kirkossa käymälä, 
useita roska-astioita 

`- Yleisnäkymä 
kohteella on siisti ja 
roskaton

"Ravintolat  
- Ravintola Siljankka 400 m 
- La Milano 550 m 
- Juvan Kahvikulma 300 m 
Kaupat  
- S-market juva 450 m 
- K-market Juva 550 m 
Kahvilat  
- Juvan Kahvikulma 300 m 
Huoltoasemat  
- ABC-Juva 3 km 
- Teboil Juva 3 km 
Majoitus   
- Partalan kuninkaankartano 3 km 
- Juva camping 3.5 km 
Vapaa-ajanpalvelut (esim. veneen vuokraus, tapah-
tumat, järjestetyt ohjelmat) 
- Juva Campingin kautta mahdollista vuokrata 
kanootteja sekä kajakkeja 
- Juvan palvelut löytyy Juvan kunnan nettisivujen 
kautta 
Muut mahdolliset  
- Juva-Sulkava melontareitti,         Etelä-Juvalla 
Viitostien varrella sijaitseva Siiskosen kotileipomo, 
Majoituskohteet on merkitty Juvan matkailukarttaan 
(www.juva.fi/matkailu), Välinevuokrauspalvelut mm. 
Kayak and canoe sales and rental "

`- Saimaa Geopark opaste 
hyvin asiapitoinen, joka 
kaipaisi hieman "pehmen-
nystä" historian ja tarinoiden 
muodossa 

"`- YSA (yksityinen 
luonnonsuojelualue 
- Muinaismuistolaki"

44 Raintsaari, 
harjusaaru ja 
kalliopaljastumia

"Metsähallitus hallinnoi, tietoja löytyy metsa.fi ja 
luontoon.fi -sivustoilta, Juvan uusituille nettisivuille 
on koottu kohdetiedot Saimaa Geopark-otsikon alle, 
sivuille on tulossa SGP:n luonto- ja kulttuurikohteille 
oma osio, kohteet viedään myös TripAdvisoriin ja 
Google Mapsiin niiltä osin kuin on tarpeen. Sivuille 
on tulossa myös nettipohjaisia tarinakarttoja. SGP-
esitteitä ja juliste esillä ABC Juva liikenneasemalla, 
kohteet huomioitu Juvan matkailuesitteessä ja seu-
tuesitteessä, www.juva.fi,                        - Visit Mikkelin 
sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin seudun Geopark 
kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa Geopark 
kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja Geopark 
kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  Teema 
voisi olla suoraan nimetty Geoparkiksi, jolloin se olisi 
selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa Saimaa 
Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin 
virallisena opastuskeskuksena, "

Saavutettavissa 
vesitse, lähinnä 
omatoimisesti, 
sillä taksipalveluita ei 
tällä hetkellä ole.

Ei opasteita, mutta kohde esillä 
retkisatamakoosteissa eri nettisivuilla 
ja kartoissa.

Kohteessa ei ole 
reittejä

laituri, käymälä, 
nuotiopaikka, puuvaja, 
retkisatama

" Ravintolat  
- Sahanlahti resort 24.5 km 
- Mörkinahon kahvila 33 km 
Kaupat  
- Hurissalon Sale 21.5 km 
Kahvilat  
- Hurissalon Sale 21.5 km 
Huoltoasemat  
-Hurissalon Sale 21.5 km 
Majoitus   
- Teltta 0 km 
-  Vierasvenesatama 0km 
- Sahanlahti resort 24.5 km 
- Villa Kuores 25 km 
- Lakeistenranta camping 27 km 
Muut mahdolliset  
- Septitankin tyhjennysmahdollisuus 
- Hurissalon Salen yhteydessä mm. kesäterassi , 
jäätelöbaari, posti, veikkaus ja apteekki,      -Juvan 
taajamakeskustan palvelut (kts. seuraava geokohde), 
Majoituskohteet on merkitty Juvan matkailukarttaan 
(www.juva.fi/matkailu), Välinevuokrauspalvelut mm. 
Kayak and canoe sales and rental"

Natura 2000, 
asetuksella perus-
tettu Luonterin 
luonnonsuojelualue, 
muinaisjäännös, 
kohteessa on 
muinaishauta ja 
esihistoriallinen 
asuinpaikka.
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JUVA

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen 
siisteys

Lähialueen palvelut ja yritykset Kehityskohteet Suojelumerkinnät Alueen 
hallinnointi

45 Sarkaslammen 
kalliomaasto

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin 
seudun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa Geopark 
kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja Geopark 
kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  Teema voisi 
olla suoraan nimetty Geoparkiksi, jolloin se olisi 
selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa Saimaa 
Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin 
virallisena opastuskeskuksena,       -Juvan uusituille 
nettisivuille on koottu kohdetiedot Saimaa Geopark-
otsikon alle, sivuille on tulossa SGP:n luonto- ja kult-
tuurikohteille oma osio, kohteet viedään myös TripAd-
visoriin ja Google Mapsiin niiltä osin kuin on tarpeen. 
Sivuille on tulossa myös nettipohjaisia tarinakarttoja. 
SGP-esitteitä ja juliste esillä ABC Juva liikennease-
malla, kohteet huomioitu Juvan matkailuesitteessä ja 
seutuesitteessä, www.juva.fi,                    "

Henkilöauto, polku- 
ja sähköpyörä

"`- Kohteeseen ei ole matkalla 
sinne johtavia opasteita. Kartat, 
Google maps, Outdoor active.  
Saimaa Geopark opasteet 
tulossa kesän 2020 aikana 
- Kohteessa ei ole muutakaan 
yleisinformaatiota.Kalliomaala-
uksella ja kvartsilouhoksella on 
kohdeopasteet"

´- Kohteessa yksi merkitty 
reitti 

"`- Kuluminen näkyy pää-
sääntöisesti näköalapaikoilla 
- Polulla on muutamia 
pehmeitä kohtia, joissa 
kulumisen seuranta saattaisi 
olla tarpeellinen varsinkin, jos 
näille kohdille ei rakenneta 
pitkospuita"

`- Kohde ei sovellu 
liikuntaesteisille 

`- Kohteessa ei 
palveluvarustusta 

`- Yleisnäkymä 
alueella on siisti ja 
roskaton  

"Ravintolat  
- Sahanlahti resort 26.5 km 
- Mörkinahon kahvila 35 km 
Kaupat  
- Hurissalon Sale 23.5 km 
Kahvilat  
- Hurissalon Sale 23.5 km 
Huoltoasemat  
-Hurissalon Sale 23.5 km 
Majoitus   
- Teltta 0 km 
- Karihiekan vierasvenesatama 2.5 km 
- Sahanlahti resort 26.5 km 
- Villa Kuores 27 km 
- Lakeistenranta camping 29 km 
Vapaa-ajanpalvelut (esim. veneen vuokraus, tapahtu-
mat, järjestetyt ohjelmat) 
- 
Muut mahdolliset  
- Hurissalon Salen yhteydessä mm. kesäterassi , 
jäätelöbaari, posti, veikkaus ja apteekki,      -Juvan 
taajamakeskustan palvelut, Majoituskohteet on mer-
kitty Juvan matkailukarttaan (www.juva.fi/matkailu), 
Välinevuokrauspalvelut mm. Kayak and canoe sales 
and rental"

"`- Reitti kaipaisi useista kohdista 
raivaamista (toimenpiteitä reitin 
osalta tulossa) 
-Joissakin kohdin maisemaa voisi 
avata 
-Reitillä tarvetta pitkospuille ja 
portaille 
-Palveluvarustus puuttuu käytän-
nössä kokonaan  
-Reittiopastus on puutteellista 
-Outdoor activeen kannattaa 
korjata reitin vaikeustaso helposta 
vaikeaksi (päivitys outdoor activeen 
tehty)  
-Informaatio Kvartsilouksilla vain 
suomeksi "

"`- Natura2000 (Luon-
teri järvi) 
- Muinaismuistolaki 
- Kansallisesti merkit-
tävä kallioperäalue 
- MH (Other nature 
reserve), "

46 Enkelinpe-
sän hajonnut 
siirtolohkare 

"´- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin 
seudun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa Geopark 
kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja Geopark 
kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  Teema voisi 
olla suoraan nimetty Geoparkiksi, jolloin se olisi 
selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa Saimaa 
Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin 
virallisena opastuskeskuksena,        -Juvan uusituille 
nettisivuille on koottu kohdetiedot Saimaa Geopark-
otsikon alle, sivuille on tulossa SGP:n luonto- ja kult-
tuurikohteille oma osio, kohteet viedään myös TripAd-
visoriin ja Google Mapsiin niiltä osin kuin on tarpeen. 
Sivuille on tulossa myös nettipohjaisia tarinakarttoja. 
SGP-esitteitä ja juliste esillä ABC Juva liikennease-
malla, kohteet huomioitu Juvan matkailuesitteessä ja 
seutuesitteessä, www.juva.fi,                    "

Henkilöauto, polku- 
ja sähköpyörä

"`- Kohteeseen ei ole matkalla 
sinne johtavia opasteita.
Kohteeseen ohjaava opastus 
alkaa noin 2 km ennen kohdetta  
Kartat, Google maps, Outdoor 
active.  Kohteessa ei ole Saimaa 
Geopark opastusta 
- Metsänväkitaipaleen reittio-
pasteessa lyhyt tarinamuotoi-
nen kertomus Enkelinpesästä "

`- Kohteessa kulkee 
merkitty reitti, joka kuuluu 
Hiidenmaan polkujen 
polkuverkostoon. Kunnos-
tusta tehty 2019, polkuja 
raivattiin ja maastomerkin-
töjä sekä kylttejä uusittiin 
ja kunnostettiin. Lisää 
tietoa Metsänväkitaipa-
leesta: Hiidenmaan Retket 
ry, www.hiidenmaanretket.
com

"`- Kuluminen näkyy pää-
sääntöisesti Enkelinpesän 
luona olevilla epävirallisina 
polkuina 
- Enkelinpesän ympäristössä 
kulumista myös havaittavissa 
jonkin verran 
- Ei tarvetta kulumisen 
seurannalle "

`- Kohde ei sovellu 
liikuntaesteisille 

`- Nuotiopaikka 
siirtolohkareen 
alla, yöpymistupa: 
Metsähallituksen nyt 
jo melko huonokun-
toinen autiotupa

`- Alue on pää-
sääntöisesti siisti ja 
roskaton

"Ravintolat  
- Terassiravintola Poiju 30 km 
- Ravintola Rysä-Anttola 30 km 
- Rantaravintola Anttolanhovi  30 km 
Kaupat  
- Sale Anttola 30 km 
Huoltoasemat  
- Seo Anttola 30.5 km 
Kahvilat  
- Kahvila-Ravintola Sirpukka 30 km 
Majoitus   
- Enkelinpesän tupa 0 km 
- Anttolanhovi 30 km 
- Camping Lakeistenranta 31 km,   -Juvan taaja-
makeskustan palvelut, Majoituskohteet on merkitty 
Juvan matkailukarttaan (www.juva.fi/matkailu) 
Välinevuokrauspalvelut mm. Kayak and canoe sales 
and rental"

"`- Alueen reittien opastuksen 
parantaminen  
Saimaa Geopark kylttien lisääminen  
Enkelinpesän tuvalla paljon erilaista 
tavaraa, joista osan voisi viedä 
sieltä pois"

`-  Muinaismuistolaki

80



JUVA

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen 
siisteys

Lähialueen palvelut ja yritykset Kehityskohteet Suojelumerkinnät Alueen 
hallinnointi

45 Sarkaslammen 
kalliomaasto

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin 
seudun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa Geopark 
kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja Geopark 
kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  Teema voisi 
olla suoraan nimetty Geoparkiksi, jolloin se olisi 
selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa Saimaa 
Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin 
virallisena opastuskeskuksena,       -Juvan uusituille 
nettisivuille on koottu kohdetiedot Saimaa Geopark-
otsikon alle, sivuille on tulossa SGP:n luonto- ja kult-
tuurikohteille oma osio, kohteet viedään myös TripAd-
visoriin ja Google Mapsiin niiltä osin kuin on tarpeen. 
Sivuille on tulossa myös nettipohjaisia tarinakarttoja. 
SGP-esitteitä ja juliste esillä ABC Juva liikennease-
malla, kohteet huomioitu Juvan matkailuesitteessä ja 
seutuesitteessä, www.juva.fi,                    "

Henkilöauto, polku- 
ja sähköpyörä

"`- Kohteeseen ei ole matkalla 
sinne johtavia opasteita. Kartat, 
Google maps, Outdoor active.  
Saimaa Geopark opasteet 
tulossa kesän 2020 aikana 
- Kohteessa ei ole muutakaan 
yleisinformaatiota.Kalliomaala-
uksella ja kvartsilouhoksella on 
kohdeopasteet"

´- Kohteessa yksi merkitty 
reitti 

"`- Kuluminen näkyy pää-
sääntöisesti näköalapaikoilla 
- Polulla on muutamia 
pehmeitä kohtia, joissa 
kulumisen seuranta saattaisi 
olla tarpeellinen varsinkin, jos 
näille kohdille ei rakenneta 
pitkospuita"

`- Kohde ei sovellu 
liikuntaesteisille 

`- Kohteessa ei 
palveluvarustusta 

`- Yleisnäkymä 
alueella on siisti ja 
roskaton  

"Ravintolat  
- Sahanlahti resort 26.5 km 
- Mörkinahon kahvila 35 km 
Kaupat  
- Hurissalon Sale 23.5 km 
Kahvilat  
- Hurissalon Sale 23.5 km 
Huoltoasemat  
-Hurissalon Sale 23.5 km 
Majoitus   
- Teltta 0 km 
- Karihiekan vierasvenesatama 2.5 km 
- Sahanlahti resort 26.5 km 
- Villa Kuores 27 km 
- Lakeistenranta camping 29 km 
Vapaa-ajanpalvelut (esim. veneen vuokraus, tapahtu-
mat, järjestetyt ohjelmat) 
- 
Muut mahdolliset  
- Hurissalon Salen yhteydessä mm. kesäterassi , 
jäätelöbaari, posti, veikkaus ja apteekki,      -Juvan 
taajamakeskustan palvelut, Majoituskohteet on mer-
kitty Juvan matkailukarttaan (www.juva.fi/matkailu), 
Välinevuokrauspalvelut mm. Kayak and canoe sales 
and rental"

"`- Reitti kaipaisi useista kohdista 
raivaamista (toimenpiteitä reitin 
osalta tulossa) 
-Joissakin kohdin maisemaa voisi 
avata 
-Reitillä tarvetta pitkospuille ja 
portaille 
-Palveluvarustus puuttuu käytän-
nössä kokonaan  
-Reittiopastus on puutteellista 
-Outdoor activeen kannattaa 
korjata reitin vaikeustaso helposta 
vaikeaksi (päivitys outdoor activeen 
tehty)  
-Informaatio Kvartsilouksilla vain 
suomeksi "

"`- Natura2000 (Luon-
teri järvi) 
- Muinaismuistolaki 
- Kansallisesti merkit-
tävä kallioperäalue 
- MH (Other nature 
reserve), "

46 Enkelinpe-
sän hajonnut 
siirtolohkare 

"´- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin 
seudun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa Geopark 
kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja Geopark 
kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  Teema voisi 
olla suoraan nimetty Geoparkiksi, jolloin se olisi 
selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa Saimaa 
Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin 
virallisena opastuskeskuksena,        -Juvan uusituille 
nettisivuille on koottu kohdetiedot Saimaa Geopark-
otsikon alle, sivuille on tulossa SGP:n luonto- ja kult-
tuurikohteille oma osio, kohteet viedään myös TripAd-
visoriin ja Google Mapsiin niiltä osin kuin on tarpeen. 
Sivuille on tulossa myös nettipohjaisia tarinakarttoja. 
SGP-esitteitä ja juliste esillä ABC Juva liikennease-
malla, kohteet huomioitu Juvan matkailuesitteessä ja 
seutuesitteessä, www.juva.fi,                    "

Henkilöauto, polku- 
ja sähköpyörä

"`- Kohteeseen ei ole matkalla 
sinne johtavia opasteita.
Kohteeseen ohjaava opastus 
alkaa noin 2 km ennen kohdetta  
Kartat, Google maps, Outdoor 
active.  Kohteessa ei ole Saimaa 
Geopark opastusta 
- Metsänväkitaipaleen reittio-
pasteessa lyhyt tarinamuotoi-
nen kertomus Enkelinpesästä "

`- Kohteessa kulkee 
merkitty reitti, joka kuuluu 
Hiidenmaan polkujen 
polkuverkostoon. Kunnos-
tusta tehty 2019, polkuja 
raivattiin ja maastomerkin-
töjä sekä kylttejä uusittiin 
ja kunnostettiin. Lisää 
tietoa Metsänväkitaipa-
leesta: Hiidenmaan Retket 
ry, www.hiidenmaanretket.
com

"`- Kuluminen näkyy pää-
sääntöisesti Enkelinpesän 
luona olevilla epävirallisina 
polkuina 
- Enkelinpesän ympäristössä 
kulumista myös havaittavissa 
jonkin verran 
- Ei tarvetta kulumisen 
seurannalle "

`- Kohde ei sovellu 
liikuntaesteisille 

`- Nuotiopaikka 
siirtolohkareen 
alla, yöpymistupa: 
Metsähallituksen nyt 
jo melko huonokun-
toinen autiotupa

`- Alue on pää-
sääntöisesti siisti ja 
roskaton

"Ravintolat  
- Terassiravintola Poiju 30 km 
- Ravintola Rysä-Anttola 30 km 
- Rantaravintola Anttolanhovi  30 km 
Kaupat  
- Sale Anttola 30 km 
Huoltoasemat  
- Seo Anttola 30.5 km 
Kahvilat  
- Kahvila-Ravintola Sirpukka 30 km 
Majoitus   
- Enkelinpesän tupa 0 km 
- Anttolanhovi 30 km 
- Camping Lakeistenranta 31 km,   -Juvan taaja-
makeskustan palvelut, Majoituskohteet on merkitty 
Juvan matkailukarttaan (www.juva.fi/matkailu) 
Välinevuokrauspalvelut mm. Kayak and canoe sales 
and rental"

"`- Alueen reittien opastuksen 
parantaminen  
Saimaa Geopark kylttien lisääminen  
Enkelinpesän tuvalla paljon erilaista 
tavaraa, joista osan voisi viedä 
sieltä pois"

`-  Muinaismuistolaki
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No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja yritykset Kehityskohteet Suojelumer-
kinnät

Alueen 
hallinnointi

47 Lohilahden delta 
ja muinainen 
lasku-uoma

"`- VisitSulkavan sivuilla ei ole 
erikseen Saimaa Geoparkista 
sivua  
- Joidenkin kohteiden perässä 
on maininta, että kohde on myös 
Saimaa Geopark kohde 
- Sulkava.fi sivulta löytyy tietoa 
Saimaa Geoparkista ja sen 
käyntikohteista ja sieltä on 
myös linkki Saimaa Geoparkin 
kotisivuille  
- Sulkavan infopisteistä on 
saatavissa Sulkavan geokohteet 
kattava opaste  "

Henkilöauto, joukkoliikenne, 
polku, - ja sähköpyörä, vene 

"`- Kohteeseen ei ole opasteita matkan 
varrella, mutta Lohikosken myllylle 
löytyy opastekyltti tieltä numero 438. 
Kartat, Google maps, Outdoor active. 
Saimaa Geopark opasteet tulossa 
kesän 2019 aikana 
- Pääinfopiste tällä hetkellä kyläkauppa 
Rissasen yhteydessä 
- Tipoittain informaatiota löytyy myös 
muualta esim. Lohilahden myllyltä 
- Informaatio keskittyy alueen palvelui-
hin ja reitteihin  "

"`- Alueella kiertää yh-
teensä noin 30 kilometrin 
pituinen retkeilyreitistö, 
josta voi valita eripituisia 
reittejä 
- Kohteesta mah-
dollista päästä myös 
melontareiteille"

`-  Kohteesta iso osa  sijaitsee 
vahvasti rakennetussa ympäris-
tössä, jossa ei tarvetta kulumisen 
mittaukselle.  

"`- Osa kohteesta on 
hyvin saavutettavissa 
liikuntarajoitteisille 
- Lohilahden kirkko on 
tehty esteettömäksi 
- Alueella tasaisia ja 
hyväkuntoisia väyliä"

`- Yksi yleisö wc, 
asiakaskäymälöitä, 
jätepisteitä, nuotio-
paikka,  vierasve-
nesatama, sauna, 
uimaranta

`- Yleisnäkymä 
alueella on siisti ja 
roskaton 

"Ravintolat  
- Kahvila-ravintola majakka 400 m 
Kaupat  
- Kyläkauppa rissanen 350 m 
- Kahvila-ravintola majakka 400 m 
Kahvilat  
- Kahvila-ravintola majakka 400 m 
Huoltoasemat  
- Kahvila-ravintola majakka 400 m 
Majoitus   
- Tuukkasen lomamökit 500 m 
- Lohikosken Mylly caravan 1.2 km 
- Muhosen lomamökit 5.5 km 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Lohilahden tapahtuma-aukilla kesäisin 
monipuolisesti tapahtumia 
Saimaa Dreams järjestää veneretkiä ja kalas-
tusreissuja Saimaalla 
- Postin asiamiespalvelu ja apteekki 400 m"

"`- Saimaa Geoparkin nettisivuilla voisi 
selkeämmin yhdistää  alueen geologiset 
nähtävyydet kulttuurikohteisiin.  
-Pölkkyniemen vierasvenelaiturille ei 
ole  kunnon opastusta ja sen palveluis-
ta informoidaan  heikosti  
- Alueen reittien kunnostus ja niiden 
opastuksen parantaminen  
- QR-koodin avulla ladattavan sähköi-
sen opastuksen kehittäminen 
- Paikan päällä voisi tuoda vahvemmin 
esiin alueen historiaa ja siihen liittyviä 
tarinoita  
- Lohilahden ja Lohikosken informaa-
tion kerääminen samalla nettisivulle. 
informaatiota löytyy useasta paikasta, 
eikä kävijän ole välttämättä helppo 
tietää mistä mitäkin löytyy.  
Osa informaatio-opasteista haalistunut 
vaikeaselkoisiksi"

`- Maakunnalli-
sesti merkittävä 
maisema-alue

48 Sulkavan drum-
liinimaasto ja 
Amadeuskivi

"`- VisitSulkavan sivuilla ei ole 
erikseen Saimaa Geoparkista 
sivua  
- Joidenkin kohteiden perässä 
on maininta, että kohde on myös 
Saimaa Geopark kohde 
- Sulkava.fi sivulta löytyy tietoa 
Saimaa Geoparkista ja sen 
käyntikohteista ja sieltä on 
myös linkki Saimaa Geoparkin 
kotisivuille  
- Sulkavan infopisteistä on 
saatavissa Sulkavan geokohteet 
kattava opaste  "

Henkilöauto, joukkoliikenne, 
jalan, polku, -ja sähköpyörä, 
vene

"`- Kohde sijaitsee aivan sulkavan 
keskustassa ja on helposti löydettä-
vissä. Kartat, Google maps, Outdoor 
active.Kohteessa on Saimaa Geopark 
opasteet ja lisäksi lähistöllä Sulkavan 
kunnan yleisopasteet 
- Saimaa Geopark opasteissa kattavas-
ti informaatiota Saimaa Geoparkista ja 
Sulkavan alueen geologiasta 
- Sulkavan kunnan yleisopasteessa on 
karttoineen tietoa alueen nähtävyyk-
sistä ja palveluista 
- Näiden lisäksi Alanteentien varreella 
mm. Vihreän kullan kulttuuritien 
opasteet   "

`- Alanteentiestä mah-
dollista ladata sähköinen 
opastettu reitti 

`- Kohde sijaitsee voimakkaasti 
rakennetussa ympäristössä. Ei 
tarvetta kulumisen seurannalle.  

"`- Kohde on hyvin saa-
vutettavissa liikuntara-
joitteisille  
- Alueella paljon tasaisia 
ja hyväkuntoisia väyliä 
- Osa alueen laitureista 
on rakennettu esteet-
tömäksi 
- Veneilykeskus Kul-
kemuksessa esteetön 
käymälä "

Alinaniemen uima-
rannalla on yleisö-
käymälä, Satamassa 
yleisökäymälä, useita 
roska-astioita, asioin-
tilaituri, vierasvene-
laituri, uimaranta 

`- Yleisnäkymä 
kohteessa on siisti 
ja roskaton 

"Ravintolat  
- Ravintola Muikkukukko 40 m 
- Ravintola Alanne 500 m 
- Kahvila-ravintola Pikkukukko 30 m 
Kahvilat  
- Torikahvila 20 m 
- Kahvila-Puoti Alina 200 m 
- Kahvila-ravintola Pikkukukko 30 m   
Kaupat  
- Sulkavan S-market 40 m 
- Sulkavan K-market 40 m  
Huoltoasemat  
- Gulf Sulkava 350 m  
Majoitus   
- Motelli-Ravintola Muikkukukko 40 m 
- Ollinpolun matkakoti 100 m 
- Tiittalan kartano 2 km 
- Kukkapää Holiday village 7.5 km  
Vapaa-ajanpalvelut  
- Polku- ja sähköpyörien sekä Sup-lautojen 
vuokraus Motelli-Ravintola Muikkukukko  
"

`- Majoituspaikkoihin oli vaikea  saada 
yhteyttä 

`- Kansallisesti 
merkittävä kult-
tuuriympäristö ja 
maisema-alue

49 Pisamalahden 
linnavuori

"`- VisitSulkavan sivuilla ei ole 
erikseen Saimaa Geoparkista 
sivua  
- Joidenkin kohteiden perässä 
on maininta, että kohde on myös 
Saimaa Geopark kohde 
- Sulkava.fi sivulta löytyy tietoa 
Saimaa Geoparkista ja sen 
käyntikohteista ja sieltä on 
myös linkki Saimaa Geoparkin 
kotisivuille  
- Sulkavan infopisteistä on 
saatavissa Sulkavan geokohteet 
kattava opaste, Pisamalahden 
Linnavuorta hallinnoi Metsähalli-
tus. Tietoja löytyy: https://www.
luontoon.fi/pisamalahti "

`- Henkilöauto, polku, -ja  
sähköpyörä, vene 

"´-  Kohteeseen on fyysiset opasteet 
sulkavalta lähtien. Kartat, Google maps, 
Outdoor active.  Kohteessa on Saimaa 
Geopark opasteet 
- Opasteessa käydään läpi yleisesti 
Linnavuoren historiaa ja geologisia 
piirteitä 
- Opasteessa myös kohteen palveluva-
rustus sekä retkeilijän ohjeet  "

`- Kohteessa ei ole merkit-
tyjä reittejä 

"`- Kuluminen näkyy varsinkin 
nuotiopaikan ympäristössä sekä 
Linnavuoren päällä 
- Osassa kohteen poluista kulumi-
nen näkyy myös vahvasti 
- Linnavuoren päälle kulkevaa 
polkua rasittaa kävijöiden lisäksi 
sateet 
Onko paikkoja, jotka voisivat vaatia 
kulumisen seurantapisteitä 
- Linnavuoren päälle menevä polku 
olisi kulumisen seurannalle hyvä 
paikka"

`-  Kohde ei sovellu 
liikuntarajoitteisille

`- Yksi käymälä, 
jossa kaksi erillistä 
käymälää, kaksi 
kuivajäteastiaa, 
katettu nuotiopaikka, 
vierasvenelaituri, 
uimaranta 

`- Yleisnäkymä 
kohteella on siisti ja 
roskaton 

"`- Ravintolat  
- Ravintola Muikkukukko 6 km 
- Ravintola Alanne 500 m 
Kahvilat  
- Torikahvila 20 m 
- Kahvila-Puoti Alina 200 m  
Kaupat  
- S-Market Sulkava 6 km 
- K-Market Sulkava 6 km  
Huoltoasemat  
- Gulf Sulkava 6.5 km   
Majoitus   
- Motelli-Ravintola Muikkukukko 6 km 
- Ollinpolun matkakoti 6 km 
- Tiittalan kartano 7.5 km 
- Kukkapää Holiday village 13.5  km  
Vapaa-ajanpalvelut  
- Polku- ja sähköpyörien vuokraus Motelli-
Ravintola Muikkukukko 
-Sup-lautojen vuokraus Motelli-Ravintola 
Muikkukukko 
- Tiittalan kartanossa majoittujilla mahdolli-
suus lainata polkupyöriä  
"

"`- Käymälän portaat osittain huono-
kuntoiset  
Käymälästä paperi ja kuorike käytän-
nössä loppu  
Toinen kuivajäteastioista täysi  
Rannan katselulavalle menevälle polulle 
voisi tulevaisuudessa harkita portaita. 
(Jos suojelumerkinnät sallivat) 
Vuoren päälle menevien portaiden 
askelmat ovat kapeat ja askelmien 
pituudet vaihtelevat  
Kohteessa olisi hyvä olla opaste, jossa 
varoitettaisiin vuorella liian reunalla 
kulkemiseen "

"`-  Muinaismuis-
tolaki, Linnavuori 
on luonnonsuoje-
lualuetta kts. www.
metsa.fi 
- Kansallises-
ti merkittävä 
kallioperäalue ja 
maisema-alue"
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kohde
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Alueen 
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47 Lohilahden delta 
ja muinainen 
lasku-uoma

"`- VisitSulkavan sivuilla ei ole 
erikseen Saimaa Geoparkista 
sivua  
- Joidenkin kohteiden perässä 
on maininta, että kohde on myös 
Saimaa Geopark kohde 
- Sulkava.fi sivulta löytyy tietoa 
Saimaa Geoparkista ja sen 
käyntikohteista ja sieltä on 
myös linkki Saimaa Geoparkin 
kotisivuille  
- Sulkavan infopisteistä on 
saatavissa Sulkavan geokohteet 
kattava opaste  "

Henkilöauto, joukkoliikenne, 
polku, - ja sähköpyörä, vene 

"`- Kohteeseen ei ole opasteita matkan 
varrella, mutta Lohikosken myllylle 
löytyy opastekyltti tieltä numero 438. 
Kartat, Google maps, Outdoor active. 
Saimaa Geopark opasteet tulossa 
kesän 2019 aikana 
- Pääinfopiste tällä hetkellä kyläkauppa 
Rissasen yhteydessä 
- Tipoittain informaatiota löytyy myös 
muualta esim. Lohilahden myllyltä 
- Informaatio keskittyy alueen palvelui-
hin ja reitteihin  "

"`- Alueella kiertää yh-
teensä noin 30 kilometrin 
pituinen retkeilyreitistö, 
josta voi valita eripituisia 
reittejä 
- Kohteesta mah-
dollista päästä myös 
melontareiteille"

`-  Kohteesta iso osa  sijaitsee 
vahvasti rakennetussa ympäris-
tössä, jossa ei tarvetta kulumisen 
mittaukselle.  

"`- Osa kohteesta on 
hyvin saavutettavissa 
liikuntarajoitteisille 
- Lohilahden kirkko on 
tehty esteettömäksi 
- Alueella tasaisia ja 
hyväkuntoisia väyliä"

`- Yksi yleisö wc, 
asiakaskäymälöitä, 
jätepisteitä, nuotio-
paikka,  vierasve-
nesatama, sauna, 
uimaranta

`- Yleisnäkymä 
alueella on siisti ja 
roskaton 

"Ravintolat  
- Kahvila-ravintola majakka 400 m 
Kaupat  
- Kyläkauppa rissanen 350 m 
- Kahvila-ravintola majakka 400 m 
Kahvilat  
- Kahvila-ravintola majakka 400 m 
Huoltoasemat  
- Kahvila-ravintola majakka 400 m 
Majoitus   
- Tuukkasen lomamökit 500 m 
- Lohikosken Mylly caravan 1.2 km 
- Muhosen lomamökit 5.5 km 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Lohilahden tapahtuma-aukilla kesäisin 
monipuolisesti tapahtumia 
Saimaa Dreams järjestää veneretkiä ja kalas-
tusreissuja Saimaalla 
- Postin asiamiespalvelu ja apteekki 400 m"

"`- Saimaa Geoparkin nettisivuilla voisi 
selkeämmin yhdistää  alueen geologiset 
nähtävyydet kulttuurikohteisiin.  
-Pölkkyniemen vierasvenelaiturille ei 
ole  kunnon opastusta ja sen palveluis-
ta informoidaan  heikosti  
- Alueen reittien kunnostus ja niiden 
opastuksen parantaminen  
- QR-koodin avulla ladattavan sähköi-
sen opastuksen kehittäminen 
- Paikan päällä voisi tuoda vahvemmin 
esiin alueen historiaa ja siihen liittyviä 
tarinoita  
- Lohilahden ja Lohikosken informaa-
tion kerääminen samalla nettisivulle. 
informaatiota löytyy useasta paikasta, 
eikä kävijän ole välttämättä helppo 
tietää mistä mitäkin löytyy.  
Osa informaatio-opasteista haalistunut 
vaikeaselkoisiksi"

`- Maakunnalli-
sesti merkittävä 
maisema-alue

48 Sulkavan drum-
liinimaasto ja 
Amadeuskivi

"`- VisitSulkavan sivuilla ei ole 
erikseen Saimaa Geoparkista 
sivua  
- Joidenkin kohteiden perässä 
on maininta, että kohde on myös 
Saimaa Geopark kohde 
- Sulkava.fi sivulta löytyy tietoa 
Saimaa Geoparkista ja sen 
käyntikohteista ja sieltä on 
myös linkki Saimaa Geoparkin 
kotisivuille  
- Sulkavan infopisteistä on 
saatavissa Sulkavan geokohteet 
kattava opaste  "

Henkilöauto, joukkoliikenne, 
jalan, polku, -ja sähköpyörä, 
vene

"`- Kohde sijaitsee aivan sulkavan 
keskustassa ja on helposti löydettä-
vissä. Kartat, Google maps, Outdoor 
active.Kohteessa on Saimaa Geopark 
opasteet ja lisäksi lähistöllä Sulkavan 
kunnan yleisopasteet 
- Saimaa Geopark opasteissa kattavas-
ti informaatiota Saimaa Geoparkista ja 
Sulkavan alueen geologiasta 
- Sulkavan kunnan yleisopasteessa on 
karttoineen tietoa alueen nähtävyyk-
sistä ja palveluista 
- Näiden lisäksi Alanteentien varreella 
mm. Vihreän kullan kulttuuritien 
opasteet   "

`- Alanteentiestä mah-
dollista ladata sähköinen 
opastettu reitti 

`- Kohde sijaitsee voimakkaasti 
rakennetussa ympäristössä. Ei 
tarvetta kulumisen seurannalle.  

"`- Kohde on hyvin saa-
vutettavissa liikuntara-
joitteisille  
- Alueella paljon tasaisia 
ja hyväkuntoisia väyliä 
- Osa alueen laitureista 
on rakennettu esteet-
tömäksi 
- Veneilykeskus Kul-
kemuksessa esteetön 
käymälä "

Alinaniemen uima-
rannalla on yleisö-
käymälä, Satamassa 
yleisökäymälä, useita 
roska-astioita, asioin-
tilaituri, vierasvene-
laituri, uimaranta 

`- Yleisnäkymä 
kohteessa on siisti 
ja roskaton 

"Ravintolat  
- Ravintola Muikkukukko 40 m 
- Ravintola Alanne 500 m 
- Kahvila-ravintola Pikkukukko 30 m 
Kahvilat  
- Torikahvila 20 m 
- Kahvila-Puoti Alina 200 m 
- Kahvila-ravintola Pikkukukko 30 m   
Kaupat  
- Sulkavan S-market 40 m 
- Sulkavan K-market 40 m  
Huoltoasemat  
- Gulf Sulkava 350 m  
Majoitus   
- Motelli-Ravintola Muikkukukko 40 m 
- Ollinpolun matkakoti 100 m 
- Tiittalan kartano 2 km 
- Kukkapää Holiday village 7.5 km  
Vapaa-ajanpalvelut  
- Polku- ja sähköpyörien sekä Sup-lautojen 
vuokraus Motelli-Ravintola Muikkukukko  
"

`- Majoituspaikkoihin oli vaikea  saada 
yhteyttä 

`- Kansallisesti 
merkittävä kult-
tuuriympäristö ja 
maisema-alue

49 Pisamalahden 
linnavuori

"`- VisitSulkavan sivuilla ei ole 
erikseen Saimaa Geoparkista 
sivua  
- Joidenkin kohteiden perässä 
on maininta, että kohde on myös 
Saimaa Geopark kohde 
- Sulkava.fi sivulta löytyy tietoa 
Saimaa Geoparkista ja sen 
käyntikohteista ja sieltä on 
myös linkki Saimaa Geoparkin 
kotisivuille  
- Sulkavan infopisteistä on 
saatavissa Sulkavan geokohteet 
kattava opaste, Pisamalahden 
Linnavuorta hallinnoi Metsähalli-
tus. Tietoja löytyy: https://www.
luontoon.fi/pisamalahti "

`- Henkilöauto, polku, -ja  
sähköpyörä, vene 

"´-  Kohteeseen on fyysiset opasteet 
sulkavalta lähtien. Kartat, Google maps, 
Outdoor active.  Kohteessa on Saimaa 
Geopark opasteet 
- Opasteessa käydään läpi yleisesti 
Linnavuoren historiaa ja geologisia 
piirteitä 
- Opasteessa myös kohteen palveluva-
rustus sekä retkeilijän ohjeet  "

`- Kohteessa ei ole merkit-
tyjä reittejä 

"`- Kuluminen näkyy varsinkin 
nuotiopaikan ympäristössä sekä 
Linnavuoren päällä 
- Osassa kohteen poluista kulumi-
nen näkyy myös vahvasti 
- Linnavuoren päälle kulkevaa 
polkua rasittaa kävijöiden lisäksi 
sateet 
Onko paikkoja, jotka voisivat vaatia 
kulumisen seurantapisteitä 
- Linnavuoren päälle menevä polku 
olisi kulumisen seurannalle hyvä 
paikka"

`-  Kohde ei sovellu 
liikuntarajoitteisille

`- Yksi käymälä, 
jossa kaksi erillistä 
käymälää, kaksi 
kuivajäteastiaa, 
katettu nuotiopaikka, 
vierasvenelaituri, 
uimaranta 

`- Yleisnäkymä 
kohteella on siisti ja 
roskaton 

"`- Ravintolat  
- Ravintola Muikkukukko 6 km 
- Ravintola Alanne 500 m 
Kahvilat  
- Torikahvila 20 m 
- Kahvila-Puoti Alina 200 m  
Kaupat  
- S-Market Sulkava 6 km 
- K-Market Sulkava 6 km  
Huoltoasemat  
- Gulf Sulkava 6.5 km   
Majoitus   
- Motelli-Ravintola Muikkukukko 6 km 
- Ollinpolun matkakoti 6 km 
- Tiittalan kartano 7.5 km 
- Kukkapää Holiday village 13.5  km  
Vapaa-ajanpalvelut  
- Polku- ja sähköpyörien vuokraus Motelli-
Ravintola Muikkukukko 
-Sup-lautojen vuokraus Motelli-Ravintola 
Muikkukukko 
- Tiittalan kartanossa majoittujilla mahdolli-
suus lainata polkupyöriä  
"

"`- Käymälän portaat osittain huono-
kuntoiset  
Käymälästä paperi ja kuorike käytän-
nössä loppu  
Toinen kuivajäteastioista täysi  
Rannan katselulavalle menevälle polulle 
voisi tulevaisuudessa harkita portaita. 
(Jos suojelumerkinnät sallivat) 
Vuoren päälle menevien portaiden 
askelmat ovat kapeat ja askelmien 
pituudet vaihtelevat  
Kohteessa olisi hyvä olla opaste, jossa 
varoitettaisiin vuorella liian reunalla 
kulkemiseen "

"`-  Muinaismuis-
tolaki, Linnavuori 
on luonnonsuoje-
lualuetta kts. www.
metsa.fi 
- Kansallises-
ti merkittävä 
kallioperäalue ja 
maisema-alue"
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SULKAVA

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja yritykset Kehityskohteet Suojelumerkin-
nät

Alueen 
hallinnointi

50 Vilkaharjun 
harjumaasto 

"`- VisitSulkavan sivuilla ei ole 
erikseen Saimaa Geoparkista 
sivua  
- Joidenkin kohteiden perässä 
on maininta, että kohde on myös 
Saimaa Geopark kohde 
- Sulkava.fi sivulta löytyy tietoa 
Saimaa Geoparkista ja sen 
käyntikohteista ja sieltä on 
myös linkki Saimaa Geoparkin 
kotisivuille  
- Sulkavan infopisteistä on 
saatavissa Sulkavan geokohteet 
kattava opaste  "

`- Henkilöauto, polku, -ja  
sähköpyörä, vene 

"`-  Kohteeseen ei ole opasteita matkan 
varrella 
- Opastekyltti löytyy juuri ennen 
reittien parkkipaikkaa.Kartat, Google 
maps, Outdoor active. Kohteesta löytyy 
Saimaa Geopark opasteet ja Sulkavan 
kunnan omat opasteet 
- Saimaa Geopark opasteista löytyy 
alueen geologisten piirteiden lisäksi 
alueen reitit ja niissä oleva palvelu-
varustus 
- Sulkavan kunnan opasteissa reittio-
pastuksen lisäksi informaatiota alueen 
historiasta ja nähtävyyksistä 
- Reittien varsilla lisäksi rastipisteitä 
opastetauluineen      "

"`- Alueella kiertää yksi 
merkittyreitti, joka on jaettu 
kolmeen osaan 
- Osa reiteistä on kierrettä-
vissä myös pyörillä 
- Yhdeltä reiteistä puuttui 
vielä reittimerkinnät ja 
reittimerkintöjä ollaan 
parantamassa myös muilla 
reiteillä. 
- Kävelyreitit on merkitty 
keltaisella värillä ja pyöräili-
jöille tarkoitetut reitit tullaan 
merkitsemään sinisellä 
värillä 
- Myöhemmin tulossa 
vielä netistä ladattava 
reittiopastus"

"`- - Kuluminen näkyy alueella 
lähinnä nuotiopaikkojen ympä-
ristössä 
- Reittien polut ovat vielä hyvässä 
kunnossa, eikä suurta kulumista 
ole vielä havaittavissa 
- Kulumisen seurantaa kannattaa 
alueella harkita, koska reitit on 
vielä hyvässä kunnossa ja osa rei-
teistä vielä aika uusia, jolloin niiden 
mahdollista kulumista päästäisiin 
seuraamaan alkuvaiheesta lähtien."

"`- Kohde ei sovellu 
liikuntarajoitteisille 
- Esteetön polku on 
kuitenkin suunnitteilla"

´- Yksi käymälä, kaksi 
katettua nuotiopaik-
kaa, uimaranta 

`- Yleisnäkymä 
kohteessa on siisti ja 
roskaton 

"Ravintolat  
- Ravintola Muikkukukko 5 km 
- Ravintola Alanne 500 m 
Kahvilat  
- Torikahvila 5 km 
- Kahvila-Puoti Alina km  
Kaupat  
- S-Market Sulkava 5 km 
- K-Market Sulkava 5 km  
Huoltoasemat  
- Gulf Sulkava 5.5 km   
Majoitus   
- Laavu 0 km 
-  Kukkapää Holiday village 2.5  km 
- Motelli-Ravintola Muikkukukko 5 km 
- Ollinpolun matkakoti 5 km 
- Tiittalan kartano 7  km 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Polku- ja sähköpyörien vuokraus Motelli-
Ravintola Muikkukukko 
- Tiittalan kartanossa majoittujilla mahdolli-
suus lainata polkupyöriä  
-  Sulkavan Oravanpesän kautta saatavilla 
kanootteja ja kajakkeja Oravan reitille. "

"`- Saimaa Geopark opasteessa mainit-
tujen alueen geologisten ilmentyminen 
merkitseminen karttaan helpottaisi 
kävijöitä niiden havainnoimisessa  
- Reiteiltä toiselle meneminen vaatii 
tien ylittämistä . Tielle voisi laittaa kylt-
tejä, joissa autoilijoita pyydettäisiin va-
romaan retkeilijöitä. Nopeusrajoituksen 
hetkellinen alentaminen tai suojatien 
tekeminen voisi olla myös perusteltua. 
Liikenne tiellä todennäköisesti kasva-
massa entisestään Vekarasalmen sillan 
valmistuttua."

"`- YSA (yksityinen 
luonnonsuojelualue) 
- Natura2000 
(Vilkaharju) 
- Muinaismuistolaki"

51 Telataipaleen 
kanava

"`- VisitSulkavan sivuilla ei ole 
erikseen Saimaa Geoparkista 
sivua  
- Joidenkin kohteiden perässä 
on maininta, että kohde on myös 
Saimaa Geopark kohde 
- Sulkava.fi sivulta löytyy tietoa 
Saimaa Geoparkista ja sen 
käyntikohteista ja sieltä on 
myös linkki Saimaa Geoparkin 
kotisivuille  
- Sulkavan infopisteistä on 
saatavissa Sulkavan geokohteet 
kattava opaste  "

Henkilöauto, joukkoliikenne, 
polku, - ja sähköpyörä, vene 

"`- Kohteeseen johtavaa opastusta 
ei matkan varrella ole. Kartat, Google 
maps, Outdoor active.  Kohteessa 
kanavasta kertova yleisinformaatio 
- Kahvilan edessä Telataipaleeseen 
keskittyvä opaste 
- Opasteessa yleistä tietoa Telataipa-
leen kanavasta ja sen historiasta sekä 
informaatiota myös muista Suvorovin 
kanavista 
- Saimaa Geopark opasteet tulossa 
kesän 2019 aikana"

`- Kohteessa ei ole merkitty-
jä reittejä 

`-  Kohde sijaitsee rakennetussa 
ympäristössä. Ei tarvetta kulumi-
sen seurantaan. 

"`-  Kohde on mahdollista 
saavuttaa liikuntarajoit-
teisille 
- Kulkuväylät koh-
teessa ovat tasaisia ja 
hyväkuntoisia"

`- Telataipaleen 
kahviossa asiakas wc, 
vierasvenelaituri 

`- Yleisnäkymä 
alueella on siisti ja 
roskaton 

" Ravintolat  
- Kahvila-ravintola Majakka 7 km 
Kaupat  
- Kahvila-ravintola Majakka 7 km 
- Rissasen kyläkauppa 7.5 km 
Kahvilat  
- Telataipaleen kahvila 0 km 
- Kahvila-ravintola Majakka 7 km 
Huoltoasemat  
-  Kahvila-ravintola Majakka 7 km 
Majoitus   
- Lohikosken Mylly caravan 9 km 
- Tuukkasen lomamökit 7.5 km 
- Muhosen lomamökit 12 km 
- Village Kukkapää 16 km 
 
Vapaa-ajanpalvelut  
- 
Muut mahdolliset  
- Itsepalvelu kirpputori"

`- Osa opasteista huonokuntoisia "`- Kansallisesti 
merkittävä raken-
nettu kulttuuriym-
päristö 
- Muinaismuistolaki "

84



SULKAVA

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja yritykset Kehityskohteet Suojelumerkin-
nät

Alueen 
hallinnointi

50 Vilkaharjun 
harjumaasto 

"`- VisitSulkavan sivuilla ei ole 
erikseen Saimaa Geoparkista 
sivua  
- Joidenkin kohteiden perässä 
on maininta, että kohde on myös 
Saimaa Geopark kohde 
- Sulkava.fi sivulta löytyy tietoa 
Saimaa Geoparkista ja sen 
käyntikohteista ja sieltä on 
myös linkki Saimaa Geoparkin 
kotisivuille  
- Sulkavan infopisteistä on 
saatavissa Sulkavan geokohteet 
kattava opaste  "

`- Henkilöauto, polku, -ja  
sähköpyörä, vene 

"`-  Kohteeseen ei ole opasteita matkan 
varrella 
- Opastekyltti löytyy juuri ennen 
reittien parkkipaikkaa.Kartat, Google 
maps, Outdoor active. Kohteesta löytyy 
Saimaa Geopark opasteet ja Sulkavan 
kunnan omat opasteet 
- Saimaa Geopark opasteista löytyy 
alueen geologisten piirteiden lisäksi 
alueen reitit ja niissä oleva palvelu-
varustus 
- Sulkavan kunnan opasteissa reittio-
pastuksen lisäksi informaatiota alueen 
historiasta ja nähtävyyksistä 
- Reittien varsilla lisäksi rastipisteitä 
opastetauluineen      "

"`- Alueella kiertää yksi 
merkittyreitti, joka on jaettu 
kolmeen osaan 
- Osa reiteistä on kierrettä-
vissä myös pyörillä 
- Yhdeltä reiteistä puuttui 
vielä reittimerkinnät ja 
reittimerkintöjä ollaan 
parantamassa myös muilla 
reiteillä. 
- Kävelyreitit on merkitty 
keltaisella värillä ja pyöräili-
jöille tarkoitetut reitit tullaan 
merkitsemään sinisellä 
värillä 
- Myöhemmin tulossa 
vielä netistä ladattava 
reittiopastus"

"`- - Kuluminen näkyy alueella 
lähinnä nuotiopaikkojen ympä-
ristössä 
- Reittien polut ovat vielä hyvässä 
kunnossa, eikä suurta kulumista 
ole vielä havaittavissa 
- Kulumisen seurantaa kannattaa 
alueella harkita, koska reitit on 
vielä hyvässä kunnossa ja osa rei-
teistä vielä aika uusia, jolloin niiden 
mahdollista kulumista päästäisiin 
seuraamaan alkuvaiheesta lähtien."

"`- Kohde ei sovellu 
liikuntarajoitteisille 
- Esteetön polku on 
kuitenkin suunnitteilla"

´- Yksi käymälä, kaksi 
katettua nuotiopaik-
kaa, uimaranta 

`- Yleisnäkymä 
kohteessa on siisti ja 
roskaton 

"Ravintolat  
- Ravintola Muikkukukko 5 km 
- Ravintola Alanne 500 m 
Kahvilat  
- Torikahvila 5 km 
- Kahvila-Puoti Alina km  
Kaupat  
- S-Market Sulkava 5 km 
- K-Market Sulkava 5 km  
Huoltoasemat  
- Gulf Sulkava 5.5 km   
Majoitus   
- Laavu 0 km 
-  Kukkapää Holiday village 2.5  km 
- Motelli-Ravintola Muikkukukko 5 km 
- Ollinpolun matkakoti 5 km 
- Tiittalan kartano 7  km 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Polku- ja sähköpyörien vuokraus Motelli-
Ravintola Muikkukukko 
- Tiittalan kartanossa majoittujilla mahdolli-
suus lainata polkupyöriä  
-  Sulkavan Oravanpesän kautta saatavilla 
kanootteja ja kajakkeja Oravan reitille. "

"`- Saimaa Geopark opasteessa mainit-
tujen alueen geologisten ilmentyminen 
merkitseminen karttaan helpottaisi 
kävijöitä niiden havainnoimisessa  
- Reiteiltä toiselle meneminen vaatii 
tien ylittämistä . Tielle voisi laittaa kylt-
tejä, joissa autoilijoita pyydettäisiin va-
romaan retkeilijöitä. Nopeusrajoituksen 
hetkellinen alentaminen tai suojatien 
tekeminen voisi olla myös perusteltua. 
Liikenne tiellä todennäköisesti kasva-
massa entisestään Vekarasalmen sillan 
valmistuttua."

"`- YSA (yksityinen 
luonnonsuojelualue) 
- Natura2000 
(Vilkaharju) 
- Muinaismuistolaki"

51 Telataipaleen 
kanava

"`- VisitSulkavan sivuilla ei ole 
erikseen Saimaa Geoparkista 
sivua  
- Joidenkin kohteiden perässä 
on maininta, että kohde on myös 
Saimaa Geopark kohde 
- Sulkava.fi sivulta löytyy tietoa 
Saimaa Geoparkista ja sen 
käyntikohteista ja sieltä on 
myös linkki Saimaa Geoparkin 
kotisivuille  
- Sulkavan infopisteistä on 
saatavissa Sulkavan geokohteet 
kattava opaste  "

Henkilöauto, joukkoliikenne, 
polku, - ja sähköpyörä, vene 

"`- Kohteeseen johtavaa opastusta 
ei matkan varrella ole. Kartat, Google 
maps, Outdoor active.  Kohteessa 
kanavasta kertova yleisinformaatio 
- Kahvilan edessä Telataipaleeseen 
keskittyvä opaste 
- Opasteessa yleistä tietoa Telataipa-
leen kanavasta ja sen historiasta sekä 
informaatiota myös muista Suvorovin 
kanavista 
- Saimaa Geopark opasteet tulossa 
kesän 2019 aikana"

`- Kohteessa ei ole merkitty-
jä reittejä 

`-  Kohde sijaitsee rakennetussa 
ympäristössä. Ei tarvetta kulumi-
sen seurantaan. 

"`-  Kohde on mahdollista 
saavuttaa liikuntarajoit-
teisille 
- Kulkuväylät koh-
teessa ovat tasaisia ja 
hyväkuntoisia"

`- Telataipaleen 
kahviossa asiakas wc, 
vierasvenelaituri 

`- Yleisnäkymä 
alueella on siisti ja 
roskaton 

" Ravintolat  
- Kahvila-ravintola Majakka 7 km 
Kaupat  
- Kahvila-ravintola Majakka 7 km 
- Rissasen kyläkauppa 7.5 km 
Kahvilat  
- Telataipaleen kahvila 0 km 
- Kahvila-ravintola Majakka 7 km 
Huoltoasemat  
-  Kahvila-ravintola Majakka 7 km 
Majoitus   
- Lohikosken Mylly caravan 9 km 
- Tuukkasen lomamökit 7.5 km 
- Muhosen lomamökit 12 km 
- Village Kukkapää 16 km 
 
Vapaa-ajanpalvelut  
- 
Muut mahdolliset  
- Itsepalvelu kirpputori"

`- Osa opasteista huonokuntoisia "`- Kansallisesti 
merkittävä raken-
nettu kulttuuriym-
päristö 
- Muinaismuistolaki "
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MIKKELI

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumi-
sen seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja yritykset Kehityskohteet Suojelumerkinnät Alueen 
hallinnointi

52 Astuvansalmen 
kalliomaalaukset 

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin seu-
dun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa Geopark 
kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja Geopark 
kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  Teema voisi olla 
suoraan nimetty Geoparkiksi, jolloin se olisi selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa Saimaa 
Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin viralli-
sena opastuskeskuksena"

Henkilöauto, polku, 
-ja sähköpyörä, vene 

"`-  Matkalla ei ole kohteeseen 
johtavaa opastusta. Kartat, 
Google maps, Outdoor active. 
-Kohteen parkkipaikalla on lyhyt 
selostus alueen luontopolusta ja 
maalauksista 
- Kohteen luona yleisinfor-
maatiota Suomessa olevista 
kalliomaalauksista ja tarkem-
paa tietoa Astuvansalmen 
maalauksista"

`- Alueella kulkee 2.5 
kilometrin pituinen 
luontopolku. Reittimer-
kintöjä ei polun varrella 
kuitenkaan ole. 

"`-  Kuluminen näkyy sel-
keimmin maalausten edessä 
olevalla alueella, joka on jois-
takin kohdin hyvin kulunut 
- Luontopolku on myös 
paikoin aika kulunut ja 
maalausten päällä olevalla 
jyrkänteellä kallio on paikoin 
kulunut paljaaksi 
- Luontopolulla oleviin 
pehmeimpiin paikkoihin 
kannattaa harkita kulumisen 
seurantaa"

`- Kohde sovel-
tuu huonosti 
liikuntarajoitteisille, 
mutta veneestä 
käsin  maalauksia on 
mahdollista päästä 
ihailemaan

`- Yksi käymälä, maa-
lauksilla laituri vierailua 
varten, 

`- Kohde on yleis-
siisti ja roskaton 

"Kallioniemen ravintola 2.5 km 
- Kahvila Ravintola Saimaa 20 km 
Kaupat  
- Kallioniemi 2.5 km 
- K-Market Ristiina 20 km 
- S-Market Ristiina 20 km 
Kahvilat  
- Kallioniemi 2.5 km  
Huoltoasemat  
- Teboil Ristiina 20 km 
- Shell Ristiina 20 km 
Majoitus   
- Ravintola Kallioniemi 2.5 km 
- Tuukkalantila 18.5 km 
- Löydön kartano 27 km 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Kallioniemestä mahdollisuus venekuljetuk-
seen  kohteeseen 
- Kallioniemessä vierasvenesatama 
Muut mahdolliset  
- Saimaa Geopark kulttuurikohde Pien-
toijalan talonpoikaismuseo noin 1 km"

"´- Maalausten edessä olevalle 
alueelle olisi hyvä tehdä luiska, jotta 
kuluminen rauhoittuisi 
-Luontopolulle voisi rakentaa ainakin 
muutaman välimatkaopasteen  
-Käymälä on epäsiistissä kunnossa 
ja siellä ei ollut paperia  
- Luontopolulla kohtia, jotka vaatisi-
vat pitkospuita "

"´- Muinaismuistolaki,  
maakuntakaavan luon-
nonsuojelualuevaraus 
(nyt lunastusmenettely 
menossa luonnonsuo-
jelualueen perustami-
seksi) 
- Kansallisesti merkittä-
vä kallioperäalue "

53 Kaarnavuoren 
kalliojyrkänne ja 
-lippa

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin seu-
dun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa Geopark 
kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja Geopark 
kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  Teema voisi olla 
suoraan nimetty Geoparkiksi, jolloin se olisi selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa Saimaa 
Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin viralli-
sena opastuskeskuksena"

Vene, kajakki/
kanootti

Ei opasteita kohteeseen. 
Tietoa löytyy Saimaa Geoparkin 
nettisivuilta, outdoor activesta 
ja E-K virkistysaluesäätiön 
retkeilysivustolta

Ei merkittyjä reittejä. 
Kohteen tarkeastelu on-
nistuu parhaiten järveltä 
käsin esim. veneessä.

Ei kulumista Lähimmät palvelut Anttolassa. Kaarnavuori 
on yksi Luonterin kohteista. Muita lähellä 
olevia Saimaa Geoparkin kohteita ovat Ka-
rihiekka ja Raintsaari. Myös Haukkovuori on 
melko lähellä.

Kaarnavuoren kalliolip-
pa sijaitsee valtakun-
nallisesti arvokkaalla 
kallioalueella.

54 Kaihunharjun 
harjumaasto

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin seu-
dun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa Geopark 
kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja Geopark 
kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  Teema voisi olla 
suoraan nimetty Geoparkiksi, jolloin se olisi selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa Saimaa 
Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin viralli-
sena opastuskeskuksena"

Henkilöauto,  jouk-
koliikenne, polku ja 
sähköpyörä, jalan, 
vene 

"`- Kaihun harjua lukuunotta-
matta kohteisiin löytyy fyysiset 
reittiopasteet. Kartat, Google 
maps, Outdoor active. Reitin 
kohteista löytyy kattavasti 
opastusta sekä Saimaa Geopark 
opasteiden avulla että myös 
kaupungin omien opasteiden 
kautta 
- Retkeilijän ohjeita, järjestys-
sääntöjä sekä karttoja 
- Historiaa ja kulttuuriperintöä 
- Urpolan luontokeskuksesta 
mahdollista saada työntekijältä 
keskuksen opastuskierroksen 
lisäksi Saimaa Geoparkista."

`- Kohteessa kiertää 
merkitty luontopolku, 
joka yhdistää eri kohtei-
ta. Outdoor activen kaut-
ta saatavissa sähköinen 
reittikartta. 

"`- Kierroksen kohteet 
sijaitsevat  rakennetussa 
ympäristössä, jossa ihminen 
on muuttanut historian 
saatossa maisemaa voimak-
kaasti 
- Pursialan hiidenkirnulla 
kohteen välitön ympäristö 
kuluneen näköistä"

"´- Monin paikoin 
hyvin saavutettavis-
sa esteelisille  
- Tasaisia helppoku-
kuisia väyliä 
- Mikkelinpuistossa 
esteetön käymälä"

`- Useita yleisökäymä-
löitä ja asiakas käymä-
löitä, Mikkelin puistossa 
avonuotiopaikka, 
vuokrattava kota, Ken-
käverossa vierasvene-
laituri, uimaranta

`- Yleisnäkymä 
reitin varrella on 
siisti ja roskaton 

"Ravintolat  
- Ravintola Greeneri 
- Pappilan ravintola 
- Lounasravintola Kirsikka 
Kaupat  
- 
Kahvilat  
- Raitsikka kahvila  
- Rantapaviljonki 
Huoltoasemat  
- 
Majoitus   
- Mikkelin majoitustarjonta 1 km 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Mikkelinpuistosta mahdollista vuokrata ka-
noottien, kajakkien ja soutuveneiden lisäksi 
Sup-lautoja sekä erilaisia pelejä 
- Melapirtiltä vuokrattavissa kanootteja ja 
kajakkeja sekä siellä järjestetään melonta-
kursseja 
Muut mahdolliset  
-"

`- Kaihun kierroksesta voisi olla 
informaatiota jo pääopasteiden 
luona (Kaihun kierroksen varrelle 
on pystytetty Saimaa Geoparkin 
opasteet 2019, opasteissa on kartta 
ja reittiselostus)

"`-  Suojeltu tiehal-
lintoviranomaisen 
päätöksellä (Pursialan 
hiidenkirnu) 
- Antiquites act 
(prehistory, history) 
(Kaihunharju)"

55 Mikkelipuisto 
harjuselänteen 
vieressä

Palveluja ja muita tietoja edellisen kohteen eli Kaihun-
harjun yhteydessä.

56 Matinmäen 
drumliinikilpi

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin seu-
dun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa Geopark 
kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja Geopark 
kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  Teema voisi olla 
suoraan nimetty Geoparkiksi, jolloin se olisi selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa Saimaa 
Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin viralli-
sena opastuskeskuksena"

Henkilöauto, joukko-
liikenne (rajoitetusti), 
polku,-ja sähköpyörä, 
vene

"`- Anttolantien varressa on 
Anttolanhoviin opasteet. Kohde 
on helppo löytää varsinkin 
sen jälkeen, kun tietää polun 
lähtevän Anttolanhovin edestä. 
Kartat, Google maps, Outdoor 
active.Kohteessa oleva opastus 
niukkaa 
- Opasteissa näkyy lähinnä reitit 
ja niiltä löytyvä palveluvarus-
tus.  "

`- Kohteessa kiertää 
merkitty luontopolku. 

"´- Kuluminen näkyy lähinnä 
Tuohilammen laavun ym-
päristössä sekä osa polusta 
kivistä ja juurakkoista 
- Muutamia epävirallisia 
polkuja 
- Ei akuuttia tarvetta kulumi-
sen seurannalle "

´- Kohde ei sovellu 
lähtökohtaisesti 
liikuntaesteisille

´- Yksi käymälä reitin 
varrella  ja asiakaskäy-
mälä Anttolanhovissa, 
yksi jäteastia reitin 
varrella, katettu nuotio-
paikka reitillä ja Antto-
lanhovin pihassa kaksi 
katettua nuotiopaikkaa,  
reitillä yksi uimalaituri, 
Anttolanhovissa uima-
laituri ja vierasvenelai-
turi, Anttolanhovista 
mahdollista vuokrata 
sauna, uimaranta 

"´- Polku ja sen 
varrella oleva 
ympäristö on siisti 
ja roskaton 
-Polku kaipaisi kas-
vuston siistimistä ja 
pientä raivausta "

"Ravintolat  
- Rantaravintola 0 km 
- Ravintola Rysä Anttola 4.5 km 
- Terassiravintola Poiju 4.5 km 
Kahvilat  
- Kahvila-Ravintola Sirpukka 4.5 km 
Kaupat  
- Sale Anttola 4.5 km 
Huoltoasemat  
- Seo Anttola 5 km 
Majoitus   
- Anttolanhovi 0 km 
- Saimaa Hirsilinna Anttola 4 km 
- Lakeistenranta Camping 5.5 km 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Anttolanhovissa kaikille  avoinna oleva 
kylpylä 
- Anttolanhovista mahdollista vuokrata 
soutuveneitä ja Sup-lautoja. Asiakkaana 
mahdollista lainata lisäksi polkupyöriä 
- Anttolan keskustasta mahdollista vuokrata  
kanootteja ja kajakkeja sekä erilaista retki-
varustusta 
"

"´- Opastus ja varsinkin geologinen 
opastus paikan päällä puutteellista  
-Kattavampi reittikuvaus löytyy 
tällä hetkellä Outdoor activesta, eikä    
Saimaa Geopark kotisivuilta  
-Pitkospuiden lisääminen pehmeim-
piin kohtiin  
- Polun levähdyspenkit lahonneet  
-Tuohilammen laavun laituri ja lai-
turin portaat olisi korjattava. Kodan 
edessä yksi penkeistä lahonnut 
- Kodan katolta roskien ja sammalten 
poisto 
- Reitin varrella paikkoja, jotka 
vaativat siistimistä ja raivausta mm. 
iso oksa kaatunut polun päälle  
- Kohteen nähtävyyksien parempi 
esiintuominen.   Jos Geoparkin si-
vuilla lukee, että alue on kansallisesti  
arvokasta moreenimuodostumaa, 
niin olisi hyvä kertoa  miten se näkyy 
ja missä. "

´- Kansallises-
ti merkittävä 
moreenimuodostuma
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No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumi-
sen seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja yritykset Kehityskohteet Suojelumerkinnät Alueen 
hallinnointi

52 Astuvansalmen 
kalliomaalaukset 

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin seu-
dun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa Geopark 
kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja Geopark 
kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  Teema voisi olla 
suoraan nimetty Geoparkiksi, jolloin se olisi selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa Saimaa 
Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin viralli-
sena opastuskeskuksena"

Henkilöauto, polku, 
-ja sähköpyörä, vene 

"`-  Matkalla ei ole kohteeseen 
johtavaa opastusta. Kartat, 
Google maps, Outdoor active. 
-Kohteen parkkipaikalla on lyhyt 
selostus alueen luontopolusta ja 
maalauksista 
- Kohteen luona yleisinfor-
maatiota Suomessa olevista 
kalliomaalauksista ja tarkem-
paa tietoa Astuvansalmen 
maalauksista"

`- Alueella kulkee 2.5 
kilometrin pituinen 
luontopolku. Reittimer-
kintöjä ei polun varrella 
kuitenkaan ole. 

"`-  Kuluminen näkyy sel-
keimmin maalausten edessä 
olevalla alueella, joka on jois-
takin kohdin hyvin kulunut 
- Luontopolku on myös 
paikoin aika kulunut ja 
maalausten päällä olevalla 
jyrkänteellä kallio on paikoin 
kulunut paljaaksi 
- Luontopolulla oleviin 
pehmeimpiin paikkoihin 
kannattaa harkita kulumisen 
seurantaa"

`- Kohde sovel-
tuu huonosti 
liikuntarajoitteisille, 
mutta veneestä 
käsin  maalauksia on 
mahdollista päästä 
ihailemaan

`- Yksi käymälä, maa-
lauksilla laituri vierailua 
varten, 

`- Kohde on yleis-
siisti ja roskaton 

"Kallioniemen ravintola 2.5 km 
- Kahvila Ravintola Saimaa 20 km 
Kaupat  
- Kallioniemi 2.5 km 
- K-Market Ristiina 20 km 
- S-Market Ristiina 20 km 
Kahvilat  
- Kallioniemi 2.5 km  
Huoltoasemat  
- Teboil Ristiina 20 km 
- Shell Ristiina 20 km 
Majoitus   
- Ravintola Kallioniemi 2.5 km 
- Tuukkalantila 18.5 km 
- Löydön kartano 27 km 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Kallioniemestä mahdollisuus venekuljetuk-
seen  kohteeseen 
- Kallioniemessä vierasvenesatama 
Muut mahdolliset  
- Saimaa Geopark kulttuurikohde Pien-
toijalan talonpoikaismuseo noin 1 km"

"´- Maalausten edessä olevalle 
alueelle olisi hyvä tehdä luiska, jotta 
kuluminen rauhoittuisi 
-Luontopolulle voisi rakentaa ainakin 
muutaman välimatkaopasteen  
-Käymälä on epäsiistissä kunnossa 
ja siellä ei ollut paperia  
- Luontopolulla kohtia, jotka vaatisi-
vat pitkospuita "

"´- Muinaismuistolaki,  
maakuntakaavan luon-
nonsuojelualuevaraus 
(nyt lunastusmenettely 
menossa luonnonsuo-
jelualueen perustami-
seksi) 
- Kansallisesti merkittä-
vä kallioperäalue "

53 Kaarnavuoren 
kalliojyrkänne ja 
-lippa

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin seu-
dun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa Geopark 
kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja Geopark 
kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  Teema voisi olla 
suoraan nimetty Geoparkiksi, jolloin se olisi selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa Saimaa 
Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin viralli-
sena opastuskeskuksena"

Vene, kajakki/
kanootti

Ei opasteita kohteeseen. 
Tietoa löytyy Saimaa Geoparkin 
nettisivuilta, outdoor activesta 
ja E-K virkistysaluesäätiön 
retkeilysivustolta

Ei merkittyjä reittejä. 
Kohteen tarkeastelu on-
nistuu parhaiten järveltä 
käsin esim. veneessä.

Ei kulumista Lähimmät palvelut Anttolassa. Kaarnavuori 
on yksi Luonterin kohteista. Muita lähellä 
olevia Saimaa Geoparkin kohteita ovat Ka-
rihiekka ja Raintsaari. Myös Haukkovuori on 
melko lähellä.

Kaarnavuoren kalliolip-
pa sijaitsee valtakun-
nallisesti arvokkaalla 
kallioalueella.

54 Kaihunharjun 
harjumaasto

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin seu-
dun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa Geopark 
kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja Geopark 
kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  Teema voisi olla 
suoraan nimetty Geoparkiksi, jolloin se olisi selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa Saimaa 
Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin viralli-
sena opastuskeskuksena"

Henkilöauto,  jouk-
koliikenne, polku ja 
sähköpyörä, jalan, 
vene 

"`- Kaihun harjua lukuunotta-
matta kohteisiin löytyy fyysiset 
reittiopasteet. Kartat, Google 
maps, Outdoor active. Reitin 
kohteista löytyy kattavasti 
opastusta sekä Saimaa Geopark 
opasteiden avulla että myös 
kaupungin omien opasteiden 
kautta 
- Retkeilijän ohjeita, järjestys-
sääntöjä sekä karttoja 
- Historiaa ja kulttuuriperintöä 
- Urpolan luontokeskuksesta 
mahdollista saada työntekijältä 
keskuksen opastuskierroksen 
lisäksi Saimaa Geoparkista."

`- Kohteessa kiertää 
merkitty luontopolku, 
joka yhdistää eri kohtei-
ta. Outdoor activen kaut-
ta saatavissa sähköinen 
reittikartta. 

"`- Kierroksen kohteet 
sijaitsevat  rakennetussa 
ympäristössä, jossa ihminen 
on muuttanut historian 
saatossa maisemaa voimak-
kaasti 
- Pursialan hiidenkirnulla 
kohteen välitön ympäristö 
kuluneen näköistä"

"´- Monin paikoin 
hyvin saavutettavis-
sa esteelisille  
- Tasaisia helppoku-
kuisia väyliä 
- Mikkelinpuistossa 
esteetön käymälä"

`- Useita yleisökäymä-
löitä ja asiakas käymä-
löitä, Mikkelin puistossa 
avonuotiopaikka, 
vuokrattava kota, Ken-
käverossa vierasvene-
laituri, uimaranta

`- Yleisnäkymä 
reitin varrella on 
siisti ja roskaton 

"Ravintolat  
- Ravintola Greeneri 
- Pappilan ravintola 
- Lounasravintola Kirsikka 
Kaupat  
- 
Kahvilat  
- Raitsikka kahvila  
- Rantapaviljonki 
Huoltoasemat  
- 
Majoitus   
- Mikkelin majoitustarjonta 1 km 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Mikkelinpuistosta mahdollista vuokrata ka-
noottien, kajakkien ja soutuveneiden lisäksi 
Sup-lautoja sekä erilaisia pelejä 
- Melapirtiltä vuokrattavissa kanootteja ja 
kajakkeja sekä siellä järjestetään melonta-
kursseja 
Muut mahdolliset  
-"

`- Kaihun kierroksesta voisi olla 
informaatiota jo pääopasteiden 
luona (Kaihun kierroksen varrelle 
on pystytetty Saimaa Geoparkin 
opasteet 2019, opasteissa on kartta 
ja reittiselostus)

"`-  Suojeltu tiehal-
lintoviranomaisen 
päätöksellä (Pursialan 
hiidenkirnu) 
- Antiquites act 
(prehistory, history) 
(Kaihunharju)"

55 Mikkelipuisto 
harjuselänteen 
vieressä

Palveluja ja muita tietoja edellisen kohteen eli Kaihun-
harjun yhteydessä.

56 Matinmäen 
drumliinikilpi

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin seu-
dun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa Geopark 
kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja Geopark 
kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  Teema voisi olla 
suoraan nimetty Geoparkiksi, jolloin se olisi selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa Saimaa 
Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin viralli-
sena opastuskeskuksena"

Henkilöauto, joukko-
liikenne (rajoitetusti), 
polku,-ja sähköpyörä, 
vene

"`- Anttolantien varressa on 
Anttolanhoviin opasteet. Kohde 
on helppo löytää varsinkin 
sen jälkeen, kun tietää polun 
lähtevän Anttolanhovin edestä. 
Kartat, Google maps, Outdoor 
active.Kohteessa oleva opastus 
niukkaa 
- Opasteissa näkyy lähinnä reitit 
ja niiltä löytyvä palveluvarus-
tus.  "

`- Kohteessa kiertää 
merkitty luontopolku. 

"´- Kuluminen näkyy lähinnä 
Tuohilammen laavun ym-
päristössä sekä osa polusta 
kivistä ja juurakkoista 
- Muutamia epävirallisia 
polkuja 
- Ei akuuttia tarvetta kulumi-
sen seurannalle "

´- Kohde ei sovellu 
lähtökohtaisesti 
liikuntaesteisille

´- Yksi käymälä reitin 
varrella  ja asiakaskäy-
mälä Anttolanhovissa, 
yksi jäteastia reitin 
varrella, katettu nuotio-
paikka reitillä ja Antto-
lanhovin pihassa kaksi 
katettua nuotiopaikkaa,  
reitillä yksi uimalaituri, 
Anttolanhovissa uima-
laituri ja vierasvenelai-
turi, Anttolanhovista 
mahdollista vuokrata 
sauna, uimaranta 

"´- Polku ja sen 
varrella oleva 
ympäristö on siisti 
ja roskaton 
-Polku kaipaisi kas-
vuston siistimistä ja 
pientä raivausta "

"Ravintolat  
- Rantaravintola 0 km 
- Ravintola Rysä Anttola 4.5 km 
- Terassiravintola Poiju 4.5 km 
Kahvilat  
- Kahvila-Ravintola Sirpukka 4.5 km 
Kaupat  
- Sale Anttola 4.5 km 
Huoltoasemat  
- Seo Anttola 5 km 
Majoitus   
- Anttolanhovi 0 km 
- Saimaa Hirsilinna Anttola 4 km 
- Lakeistenranta Camping 5.5 km 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Anttolanhovissa kaikille  avoinna oleva 
kylpylä 
- Anttolanhovista mahdollista vuokrata 
soutuveneitä ja Sup-lautoja. Asiakkaana 
mahdollista lainata lisäksi polkupyöriä 
- Anttolan keskustasta mahdollista vuokrata  
kanootteja ja kajakkeja sekä erilaista retki-
varustusta 
"

"´- Opastus ja varsinkin geologinen 
opastus paikan päällä puutteellista  
-Kattavampi reittikuvaus löytyy 
tällä hetkellä Outdoor activesta, eikä    
Saimaa Geopark kotisivuilta  
-Pitkospuiden lisääminen pehmeim-
piin kohtiin  
- Polun levähdyspenkit lahonneet  
-Tuohilammen laavun laituri ja lai-
turin portaat olisi korjattava. Kodan 
edessä yksi penkeistä lahonnut 
- Kodan katolta roskien ja sammalten 
poisto 
- Reitin varrella paikkoja, jotka 
vaativat siistimistä ja raivausta mm. 
iso oksa kaatunut polun päälle  
- Kohteen nähtävyyksien parempi 
esiintuominen.   Jos Geoparkin si-
vuilla lukee, että alue on kansallisesti  
arvokasta moreenimuodostumaa, 
niin olisi hyvä kertoa  miten se näkyy 
ja missä. "

´- Kansallises-
ti merkittävä 
moreenimuodostuma
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No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja 
yritykset

Kehityskohteet Suojelumerkinnät Alueen 
hallinnointi

57 Morruuvuoren 
rapakiviset 
jyrkänteet

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin 
seudun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa 
Geopark kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja 
Geopark kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  
Teema voisi olla suoraan nimetty Geoparkiksi, 
jolloin se olisi selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa 
Saimaa Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin 
virallisena opastuskeskuksena"

Henkilöauto, vene ´- Kohteeseen ei ole matkan varrella 
opasteita. Paikan päällä ei myöskään 
kohteesta kertovaa opastusta.Kartat, 
Google maps, Outdoor active. Muu-
taman kilometrin päässä kohteesta 
sijaitsevalla laavulla retkeilijän ohjeita 
ja Kuolimon alueen retkikohteita sekä 
alueen palveluita.   

´- Kohteessa ei ole 
merkittyjä reittejä 

"´- Kuluminen ei näy käytännössä 
alueella lainkaan 
- Ainoastaan muutamia lyhyitä 
polkuja on syntynyt joihinkin 
kohtiin"

´- Kohde ei sovellu 
liikuntarajoitteisille

´-  Kohteessa itses-
sään ei ole palvelu-
varustusta, vaan ne 
löytyvät muutaman 
kilometrin päässä 
olevalta laavulta. 
Laavulla yksi käymä-
lä, nuotiopaikka,  
uimaranta

´- Kohde on siisti ja 
roskaton 

"Ravintolat  
- Lounaskahvila Niementähti 13.5 km 
- Kahvila-Ravintola Salmenranta 
18.5 km 
Kaupat  
- Sale Suomenniemi 13 km 
Huoltoasemat  
- Seo Suomenniemi 18 km 
Majoitus   
- Kyyronkaidan loma- ja kurssikeskus 
27 km 
- Tuukkalantila B&Breakfast 40 km 
Vapaa-ajanpalvelut  
- 
Muut mahdolliset  
-"

"´- Paikan päältä puuttuu kohteesta 
kertova opastus sekä kohteeseen 
johtava reittiopastus  
Selkeät reitit ja polut puuttuvat  
Polkujen puute tekee kulkemisesta 
haastavaa 
Kohteessa helppo ""eksyä"""

"´-  YSA ( yksityinen luonnon-
suojeluohjelma) 
- Natura2000 (Kuolimojärvi)"

58 Neitvuoren 
kalliomaasto

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin 
seudun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa 
Geopark kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja 
Geopark kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  
Teema voisi olla suoraan nimetty Geoparkiksi, 
jolloin se olisi selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa 
Saimaa Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin 
virallisena opastuskeskuksena,       -Metsähallitus 
hallinnoi tätä kohdetta ja kaikki tiedot löytyy 
www.luontoon.fi sivustolata"

Henkilöauto, polku, - 
ja sähköpyörä, vene 

`- Kohteeseen on hyvät opasteet 
Anttolasta lähtien. Kartat, Google 
maps, Outdoor active.

`- Kohteessa on 
kaksi merkittyä 
reittiä, Hiijesilmukka ja 
Hiidenkierros.

"`- Kuluminen näkyy alueella lä-
hinnä epävirallisina polkuina sekä 
näköalapaikoilla maa-aineksen 
kulumisena kallioiden päältä 
- Hiidenmaan tuvalta näköala-
paikalle johtavassa reitin jyrkässä 
osassa on kohtia, joihin kulumi-
sen seurantaa voisi harkita."

"`- Kohde itsessään ei 
ole saavutettavissa  
liikuntarajoitteisille 
- Ainakin avustajan 
kanssa mahdollista 
päästä laavulle tai 
avonuotiopaikalle "

`-  Laavu, yksi 
käymälä, avo-
nuotiopaikka, 
uimaranta, sauna 
(Hiidentuvalla)

`- Kohteen yleis-
näkymä on siisti ja 
roskaton 

"Ravintolat  
- Ravintola Rysä-Anttola 21 km 
- Anttolanhovi 21 km 
Kaupat  
- Sale Anttola  21 km 
Kahvilat  
- Kahvila-Ravintola Sirpukka 21 km 
Huoltoasemat  
- Anttolan Seo 21.5 km 
Majoitus   
- Hiidenmaan tupa 0 km 
- Anttolanhovi 21 km 
- Camping Lakeistenranta 22 km 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Kanootin ja Kajakin vuokraus Antto-
lan satama"

"`- Kohteesta kertovaa informaatiota 
ei paikan päällä ole juurikaan tarjolla  
- Retkeilijän ohjeet ja alueen pal-
veluvarustuksen ohjeet puuttuvat 
(esim. ohjeet laiturin käytöstä) 
- Osa laavulla olevan pöytäpenk-
kiyhdistelmän puuosista alkanut 
pehmenemään  
- Osa reitin opasteista haalistunut 
vaikeaselkoisiksi  
- Käymälän ovesta puuttuu haat 
sekä sisä,- että ulkopuolta.  
- Näköalapaikoille voisi tuoda varoi-
tuskyltit liian reunalle menemisestä  
- Laavun käymälässä ei ollut paperia 
ja kuoriketta oli myös niukasti  
- Venelaiturilla osa puuosista huo-
nossa kunnossa "

"`-  YSA( yksityinen luonnon-
suojelualue), asetus saimaan 
suojelualueista, valtakunnalli-
sesti merkittävä maisema-alue 
eli on siis asetuksella perus-
tettu luonnonsuojelualue, jota 
Metsähallitus hallinnoi 
- Natura 2000 (Luonterin alue) 
- Kansallisesti merkittävä 
kallioperäalue 
- MH (Other nature reserve)"

59 Naisvuoren 
maisemakalliot 

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin 
seudun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa 
Geopark kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja 
Geopark kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  
Teema voisi olla suoraan nimetty Geoparkiksi, 
jolloin se olisi selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa 
Saimaa Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin 
virallisena opastuskeskuksena"

Henkilöauto, polku, 
-ja sähköpyörä, 
joukkoliikenne, kau-
punkijuna, kävely

"´- Kohde sijaitsee aivan Mikkelin 
ydinkeskustassa ja on helposti 
löydettävissä 
- Kohteeseen ohjaavia reittiopasteita 
on matkalla. Kartat, Google maps, 
Outdoor active.  Kohteessa Mikkelin 
kaupungin opasteiden lisäksi myös 
Saimaa Geopark opasteet 
- Kattavaa informaatiota alueen 
luonnosta, historiasta ja geologiasta"

´- Kohteessa ei ole 
merkittyjä reittejä 

´- Kohde sijaitsee vahvasti ra-
kennetussa ympäristössä, jossa 
ihminen muuttanut maisemaa 
voimakkaasti. Ei tarvetta kulumi-
sen seurannalle. 

"´- Kohde monin 
paikoin hyvin saa-
vutettavissa myös 
liikuntarajoitteisille 
- Näkötorniin ei kui-
tenkaan mene hissiä 
- Osa mäistä kohtuulli-
sen jyrkkiä 
- Näkötornin 
kahvilassa ei erillistä 
invavessaa"

´- Asiakas wc, 
roska-astiat

"´- Kohde on siisti ja 
roskaton.  
Hoitotaso alueella 
on korkea "

"Ravintolat  
- Kulttuuritalo Tempo 0 km 
- Mikkelin keskustan ravintolat 500 m 
 
Kahvilat  
- Näköalatornin kahvila 0 km 
Kaupat  
- Sale Mikkel 500 m 
- K-Supermarket Pikantti 500 m 
Huoltoasemat  
- Teboil Mikkeli 1.5 km 
Majoitus   
- Scandic Mikkeli 500 m 
- Original Sokos Hotel Vaakuna, Mikkeli 
1 km 
- Hotel Uusikuu 1.5 km 
- Visulahti 5.5 km 
Vapaa-ajanpalvelut (esim. veneen 
vuokraus, tapahtumat, järjestetyt 
ohjelmat) 
- Mikkelin tapahtumat 
Muut mahdolliset  
- Naisvuoren uimahalli 0 km 
- Viestikeskus Lokki 0 km 
- Kesäteatteri 0 km 
- Päämajamuseo 550 m"

"´- Kaikki informaatio olisi hyvä olla 
Suomen lisäksi myös englanniksi  
-Saimaa Geopark opasteissa voisi 
olla vielä selkeämmin merkitty koh-
teen eri nähtävyydet"

´- Alueellinen maankäyttösuun-
nitelma: alueellisesti merkittä-
vän rakennuksen suojelu

60 Rakokallio, kallion 
halkema

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin 
seudun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa 
Geopark kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja 
Geopark kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  
Teema voisi olla suoraan nimetty Geoparkiksi, 
jolloin se olisi selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa 
Saimaa Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin 
virallisena opastuskeskuksena"

Henkilöauto, 
Joukkoliikenteen 
avulla pääsee tien 
numero 62 varteen 
ja siitä on noin 2 
kilometrin  siirtymä 
reitin alkuun, polku, 
-ja sähköpyörä, jalan 
(Anttolasta), vene 
( tien numero 62 
varressa on laituri)

"`- Kohteeseen on matkan varrella 
muutamia fyysisiä opasteita, jotka 
helpottavat kohteen löytymistä. 
Kartat, Google maps, Outdoor 
active.Paikan päällä Informaatiota on 
tarjolla oikeastaan vain itse reitistä 
ja sen varrella olevasta palveluva-
rustuksesta 
- Rakokallioista itsessään ei paikan 
päällä ole oikeastaan mitään infor-
maatiota 
-  Informaatio täytyy hakea suurim-
maksi osaksi internetistä "

"`-  Alueella kiertää 
noin viiden kilometrin 
mittainen merkitty 
luontopolku, Sydän-
maan reitti (reitistä 
löytyy tietoa Saimaa 
Geoparkin sivuilta, 
outdoor activesta ja 
E-K virkistysaluesääti-
ön retkeilysivustolta) 
- Reitti on vielä 
keskeneräinen"

"`-  Kuluminen näkyy selkeimmin 
näköalapaikoilla, itse Rakokallioil-
la ja laavun ympäristössä 
- Ylipäätään niissä kohdissa, 
joissa ihmiset pysähtyvät teke-
mään jotain 
- Joissakin polun kohdissa 
(varsinkin jyrkissä nousuissa) ku-
luminen näkyy polun kivisyytenä 
ja juurakkoisuutena 
- Parissa kohtaa reitti kulkee 
pehmeämmässä maastossa ja  
muutamissa nousuissa kulumi-
sen seurantaa kannattaa harkita 
tulevaisuudessa"

`- Kohde ei ole 
saavutettavissa 
liikuntarajoitteisille

´- Reitillä yksi 
käymälä, laavu, 
avonuotiopaikka, 
uimaranta 

`- Alueen ja reitin 
yleisnäkymä on 
siisti ja roskaton 

"Ravintolat  
- Terassiravintola Poiju 3,5 km 
- Ravintola Rysä-Anttola 3.5 km 
- Rantaravintola Anttolanhovi  7 km 
Kaupat  
- Sale Anttola 3.5 km 
Kahvilat  
- Kahvila-Ravintola Sirpukka 
Huoltoasemat  
- Seo Anttola 3 km 
Majoitus   
- Anttolanhovi 7 km 
- Camping Lakeistenranta  7 km 
- Mikkelin majoituspalvelut 20 kilomet-
rin päässä 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Anttolan satamasta mahdollisuus 
vuokrata Opas-Tiinan kautta kanoot-
teja ja kajakkeja 
- Opas-tiina järjestää myös melonta-
kursseja 
Muut mahdolliset  
- Risteilyt Anttolasta ja 
Anttolanhovista"

"`- Informaatiota on tarjolla paikan 
päällä niukasti ja  se on vain 
suomeksi  
- Osa opasteista on haalistunut 
- Käymälässä ei ollut paperia eikä 
kuoriketta 
- Kohteen toinen parkkipaikka ei näy 
reittikartalla 
-Rakokallioilla voisi olla varoituskylt-
tejä tms. 
- Kalliorakojen ylitykseen silta (ei 
onnistu ilman erillislupaa, koska 
luonnonsuojelualueella)"

`- YSA (Yksityinen luonnonsuo-
jelualue), Rakokalliota ympäröi 
sen mukaan nimetty viiden 
hehtaarin laajuinen suojelualue. 
Rakokallio on rauhoitettu 
luonnonsuojelulain nojalla. 
Rauhoituksen tarkoituksena 
on turvata alueen geologisten 
muodostumien säilyminen 
luonnon omien ehtojen 
mukaisesti. Luonnonsuojelu-
alueella on kielletty maaperän, 
kasvillisuuden ja eläimistön 
vahingoittaminen sekä tulen-
teko ja leiriytyminen. Kiellettyä 
on myös rakentaminen ja muu 
luontoa sekä maisemakuvaa 
muuttava toiminta.
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MIKKELI

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja 
yritykset

Kehityskohteet Suojelumerkinnät Alueen 
hallinnointi

57 Morruuvuoren 
rapakiviset 
jyrkänteet

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin 
seudun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa 
Geopark kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja 
Geopark kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  
Teema voisi olla suoraan nimetty Geoparkiksi, 
jolloin se olisi selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa 
Saimaa Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin 
virallisena opastuskeskuksena"

Henkilöauto, vene ´- Kohteeseen ei ole matkan varrella 
opasteita. Paikan päällä ei myöskään 
kohteesta kertovaa opastusta.Kartat, 
Google maps, Outdoor active. Muu-
taman kilometrin päässä kohteesta 
sijaitsevalla laavulla retkeilijän ohjeita 
ja Kuolimon alueen retkikohteita sekä 
alueen palveluita.   

´- Kohteessa ei ole 
merkittyjä reittejä 

"´- Kuluminen ei näy käytännössä 
alueella lainkaan 
- Ainoastaan muutamia lyhyitä 
polkuja on syntynyt joihinkin 
kohtiin"

´- Kohde ei sovellu 
liikuntarajoitteisille

´-  Kohteessa itses-
sään ei ole palvelu-
varustusta, vaan ne 
löytyvät muutaman 
kilometrin päässä 
olevalta laavulta. 
Laavulla yksi käymä-
lä, nuotiopaikka,  
uimaranta

´- Kohde on siisti ja 
roskaton 

"Ravintolat  
- Lounaskahvila Niementähti 13.5 km 
- Kahvila-Ravintola Salmenranta 
18.5 km 
Kaupat  
- Sale Suomenniemi 13 km 
Huoltoasemat  
- Seo Suomenniemi 18 km 
Majoitus   
- Kyyronkaidan loma- ja kurssikeskus 
27 km 
- Tuukkalantila B&Breakfast 40 km 
Vapaa-ajanpalvelut  
- 
Muut mahdolliset  
-"

"´- Paikan päältä puuttuu kohteesta 
kertova opastus sekä kohteeseen 
johtava reittiopastus  
Selkeät reitit ja polut puuttuvat  
Polkujen puute tekee kulkemisesta 
haastavaa 
Kohteessa helppo ""eksyä"""

"´-  YSA ( yksityinen luonnon-
suojeluohjelma) 
- Natura2000 (Kuolimojärvi)"

58 Neitvuoren 
kalliomaasto

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin 
seudun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa 
Geopark kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja 
Geopark kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  
Teema voisi olla suoraan nimetty Geoparkiksi, 
jolloin se olisi selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa 
Saimaa Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin 
virallisena opastuskeskuksena,       -Metsähallitus 
hallinnoi tätä kohdetta ja kaikki tiedot löytyy 
www.luontoon.fi sivustolata"

Henkilöauto, polku, - 
ja sähköpyörä, vene 

`- Kohteeseen on hyvät opasteet 
Anttolasta lähtien. Kartat, Google 
maps, Outdoor active.

`- Kohteessa on 
kaksi merkittyä 
reittiä, Hiijesilmukka ja 
Hiidenkierros.

"`- Kuluminen näkyy alueella lä-
hinnä epävirallisina polkuina sekä 
näköalapaikoilla maa-aineksen 
kulumisena kallioiden päältä 
- Hiidenmaan tuvalta näköala-
paikalle johtavassa reitin jyrkässä 
osassa on kohtia, joihin kulumi-
sen seurantaa voisi harkita."

"`- Kohde itsessään ei 
ole saavutettavissa  
liikuntarajoitteisille 
- Ainakin avustajan 
kanssa mahdollista 
päästä laavulle tai 
avonuotiopaikalle "

`-  Laavu, yksi 
käymälä, avo-
nuotiopaikka, 
uimaranta, sauna 
(Hiidentuvalla)

`- Kohteen yleis-
näkymä on siisti ja 
roskaton 

"Ravintolat  
- Ravintola Rysä-Anttola 21 km 
- Anttolanhovi 21 km 
Kaupat  
- Sale Anttola  21 km 
Kahvilat  
- Kahvila-Ravintola Sirpukka 21 km 
Huoltoasemat  
- Anttolan Seo 21.5 km 
Majoitus   
- Hiidenmaan tupa 0 km 
- Anttolanhovi 21 km 
- Camping Lakeistenranta 22 km 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Kanootin ja Kajakin vuokraus Antto-
lan satama"

"`- Kohteesta kertovaa informaatiota 
ei paikan päällä ole juurikaan tarjolla  
- Retkeilijän ohjeet ja alueen pal-
veluvarustuksen ohjeet puuttuvat 
(esim. ohjeet laiturin käytöstä) 
- Osa laavulla olevan pöytäpenk-
kiyhdistelmän puuosista alkanut 
pehmenemään  
- Osa reitin opasteista haalistunut 
vaikeaselkoisiksi  
- Käymälän ovesta puuttuu haat 
sekä sisä,- että ulkopuolta.  
- Näköalapaikoille voisi tuoda varoi-
tuskyltit liian reunalle menemisestä  
- Laavun käymälässä ei ollut paperia 
ja kuoriketta oli myös niukasti  
- Venelaiturilla osa puuosista huo-
nossa kunnossa "

"`-  YSA( yksityinen luonnon-
suojelualue), asetus saimaan 
suojelualueista, valtakunnalli-
sesti merkittävä maisema-alue 
eli on siis asetuksella perus-
tettu luonnonsuojelualue, jota 
Metsähallitus hallinnoi 
- Natura 2000 (Luonterin alue) 
- Kansallisesti merkittävä 
kallioperäalue 
- MH (Other nature reserve)"

59 Naisvuoren 
maisemakalliot 

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin 
seudun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa 
Geopark kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja 
Geopark kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  
Teema voisi olla suoraan nimetty Geoparkiksi, 
jolloin se olisi selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa 
Saimaa Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin 
virallisena opastuskeskuksena"

Henkilöauto, polku, 
-ja sähköpyörä, 
joukkoliikenne, kau-
punkijuna, kävely

"´- Kohde sijaitsee aivan Mikkelin 
ydinkeskustassa ja on helposti 
löydettävissä 
- Kohteeseen ohjaavia reittiopasteita 
on matkalla. Kartat, Google maps, 
Outdoor active.  Kohteessa Mikkelin 
kaupungin opasteiden lisäksi myös 
Saimaa Geopark opasteet 
- Kattavaa informaatiota alueen 
luonnosta, historiasta ja geologiasta"

´- Kohteessa ei ole 
merkittyjä reittejä 

´- Kohde sijaitsee vahvasti ra-
kennetussa ympäristössä, jossa 
ihminen muuttanut maisemaa 
voimakkaasti. Ei tarvetta kulumi-
sen seurannalle. 

"´- Kohde monin 
paikoin hyvin saa-
vutettavissa myös 
liikuntarajoitteisille 
- Näkötorniin ei kui-
tenkaan mene hissiä 
- Osa mäistä kohtuulli-
sen jyrkkiä 
- Näkötornin 
kahvilassa ei erillistä 
invavessaa"

´- Asiakas wc, 
roska-astiat

"´- Kohde on siisti ja 
roskaton.  
Hoitotaso alueella 
on korkea "

"Ravintolat  
- Kulttuuritalo Tempo 0 km 
- Mikkelin keskustan ravintolat 500 m 
 
Kahvilat  
- Näköalatornin kahvila 0 km 
Kaupat  
- Sale Mikkel 500 m 
- K-Supermarket Pikantti 500 m 
Huoltoasemat  
- Teboil Mikkeli 1.5 km 
Majoitus   
- Scandic Mikkeli 500 m 
- Original Sokos Hotel Vaakuna, Mikkeli 
1 km 
- Hotel Uusikuu 1.5 km 
- Visulahti 5.5 km 
Vapaa-ajanpalvelut (esim. veneen 
vuokraus, tapahtumat, järjestetyt 
ohjelmat) 
- Mikkelin tapahtumat 
Muut mahdolliset  
- Naisvuoren uimahalli 0 km 
- Viestikeskus Lokki 0 km 
- Kesäteatteri 0 km 
- Päämajamuseo 550 m"

"´- Kaikki informaatio olisi hyvä olla 
Suomen lisäksi myös englanniksi  
-Saimaa Geopark opasteissa voisi 
olla vielä selkeämmin merkitty koh-
teen eri nähtävyydet"

´- Alueellinen maankäyttösuun-
nitelma: alueellisesti merkittä-
vän rakennuksen suojelu

60 Rakokallio, kallion 
halkema

"`- Visit Mikkelin sivuilta löytyy kattavasti Mikkelin 
seudun Geopark kohteet 
-  Sivuilta löytyy myös linkki kaikkiin Saimaa 
Geopark kotisivuille. 
- Sivuilla asiat on jaettu eri teemojen alle ja 
Geopark kohteet löytyvät kalliomaalausten  alta.  
Teema voisi olla suoraan nimetty Geoparkiksi, 
jolloin se olisi selkeämpi. 
- Visit Mikkelin painetussa matkaoppaassa 
Saimaa Geoparkille on varattu yksi aukeama 
- Matkailuinfoista saatavissa opasvihkoja 
- Urpolan luontokeskus toimii Saimaa Geoparkin 
virallisena opastuskeskuksena"

Henkilöauto, 
Joukkoliikenteen 
avulla pääsee tien 
numero 62 varteen 
ja siitä on noin 2 
kilometrin  siirtymä 
reitin alkuun, polku, 
-ja sähköpyörä, jalan 
(Anttolasta), vene 
( tien numero 62 
varressa on laituri)

"`- Kohteeseen on matkan varrella 
muutamia fyysisiä opasteita, jotka 
helpottavat kohteen löytymistä. 
Kartat, Google maps, Outdoor 
active.Paikan päällä Informaatiota on 
tarjolla oikeastaan vain itse reitistä 
ja sen varrella olevasta palveluva-
rustuksesta 
- Rakokallioista itsessään ei paikan 
päällä ole oikeastaan mitään infor-
maatiota 
-  Informaatio täytyy hakea suurim-
maksi osaksi internetistä "

"`-  Alueella kiertää 
noin viiden kilometrin 
mittainen merkitty 
luontopolku, Sydän-
maan reitti (reitistä 
löytyy tietoa Saimaa 
Geoparkin sivuilta, 
outdoor activesta ja 
E-K virkistysaluesääti-
ön retkeilysivustolta) 
- Reitti on vielä 
keskeneräinen"

"`-  Kuluminen näkyy selkeimmin 
näköalapaikoilla, itse Rakokallioil-
la ja laavun ympäristössä 
- Ylipäätään niissä kohdissa, 
joissa ihmiset pysähtyvät teke-
mään jotain 
- Joissakin polun kohdissa 
(varsinkin jyrkissä nousuissa) ku-
luminen näkyy polun kivisyytenä 
ja juurakkoisuutena 
- Parissa kohtaa reitti kulkee 
pehmeämmässä maastossa ja  
muutamissa nousuissa kulumi-
sen seurantaa kannattaa harkita 
tulevaisuudessa"

`- Kohde ei ole 
saavutettavissa 
liikuntarajoitteisille

´- Reitillä yksi 
käymälä, laavu, 
avonuotiopaikka, 
uimaranta 

`- Alueen ja reitin 
yleisnäkymä on 
siisti ja roskaton 

"Ravintolat  
- Terassiravintola Poiju 3,5 km 
- Ravintola Rysä-Anttola 3.5 km 
- Rantaravintola Anttolanhovi  7 km 
Kaupat  
- Sale Anttola 3.5 km 
Kahvilat  
- Kahvila-Ravintola Sirpukka 
Huoltoasemat  
- Seo Anttola 3 km 
Majoitus   
- Anttolanhovi 7 km 
- Camping Lakeistenranta  7 km 
- Mikkelin majoituspalvelut 20 kilomet-
rin päässä 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Anttolan satamasta mahdollisuus 
vuokrata Opas-Tiinan kautta kanoot-
teja ja kajakkeja 
- Opas-tiina järjestää myös melonta-
kursseja 
Muut mahdolliset  
- Risteilyt Anttolasta ja 
Anttolanhovista"

"`- Informaatiota on tarjolla paikan 
päällä niukasti ja  se on vain 
suomeksi  
- Osa opasteista on haalistunut 
- Käymälässä ei ollut paperia eikä 
kuoriketta 
- Kohteen toinen parkkipaikka ei näy 
reittikartalla 
-Rakokallioilla voisi olla varoituskylt-
tejä tms. 
- Kalliorakojen ylitykseen silta (ei 
onnistu ilman erillislupaa, koska 
luonnonsuojelualueella)"

`- YSA (Yksityinen luonnonsuo-
jelualue), Rakokalliota ympäröi 
sen mukaan nimetty viiden 
hehtaarin laajuinen suojelualue. 
Rakokallio on rauhoitettu 
luonnonsuojelulain nojalla. 
Rauhoituksen tarkoituksena 
on turvata alueen geologisten 
muodostumien säilyminen 
luonnon omien ehtojen 
mukaisesti. Luonnonsuojelu-
alueella on kielletty maaperän, 
kasvillisuuden ja eläimistön 
vahingoittaminen sekä tulen-
teko ja leiriytyminen. Kiellettyä 
on myös rakentaminen ja muu 
luontoa sekä maisemakuvaa 
muuttava toiminta.
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RUOKOLAHTI

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja yritykset Kehityskohteet Suojelumer-
kinnät

Alueen 
hallinnointi

61 Ruokolahden 
kirkonmä-
ki ja suuri 
siirrosvyöhyke 

"Ruokolahden kunnan mat-
kailu sivuilta löytyy erillinen 
sivu Saimaa Geoparkista 
- Sivulta löytyy myös linkki 
""Muinaismerestä Saimaaksi"" 
geologiseen nettioppaaseen 
- Matkailun infopisteissä on 
tarjolla Saimaa Geoparkista 
kertovaa materiaalia"

Henkilöauto,  jouk-
koliikenne, polku ja 
sähköpyörä, jalan, 
vene 

"`- Matkan varrella ei ole kohtee-
seen johtavia opasteita.  Kartat, 
Google maps, Outdoor active.
Paikan päällä on Saimaa Geopark 
opasteet, joissa käydään katta-
vasti läpi Ruokolahden geologisia 
piirteitä 
- Geopark opasteiden lisäksi 
löytyy kunnan oma yleisopaste, 
jossa kerrotaan alueen kohteista ja 
palveluista"

`- Kohteessa ei ole 
merkittyjä reittejä 

´- Kohde sijaitsee vahvasti 
rakennetussa ympäristös-
sä. Ei tarvetta kulumisen 
seurannalle. 

"´-  Kohde on osittain 
saavutettavissa liikunta-
rajoitteisille 
- Ruokolahden kirkko on 
rakennettu esteettö-
mäksi 
- Alueella tasaisia ja 
hyväkuntoisia väyliä"

´- Ruokolahden 
kirkossa ja Kahvila 
Kaikussa asiakas Wc:t, 
useita roska-astioita, 

`- Yleisnäkymä alueella 
on siisti ja roskaton 

" Ravintolat  
- Ravintola Alppis 1.3 km 
- Ravintola Elfan  1.2  km 
Kaupat  
-  Ruokolahden K-market 900 m 
-  Ruokolahden S-Market 1.2 km 
Kahvilat  
- Kesäkahvila Kaiku 60 m  
- Kulma- kahvila 1 km 
Huoltoasemat  
- Neste Ruokolahti 2 km 
Majoitus   
- Hotelli Hirsiranta 2 km 
- Rantalinna Hotel 5.5 km 
- Matikkala Cottages 4 km 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Ruokolahden Rajun kautta voi vuokrata kanootteja ja he järjes-
tävät myös melontakursseja 
- Ruokolahdella kiertää 110 kilometrin pituinen melontareitti 
Muut mahdolliset  
- Kohteessa sijaitsevat Ruokolahden kirkko ja ruokolahden koti-
seutumuseo ovat Saimaa Geopark  kulttuurikohteita"

"´- Paikoin Geopark opasteissa oleva 
geologinen tieto ei avaudu helposti 
kävijälle  
- Geopark opasteisiin kaipaisi kirkon 
lisäksi selkeitä käyntikohteita"

´- Muinaismuisto-
laki (kivikautinen 
asuinpaikka)

62 Huuhanrannan 
rantamuodos-
tumat 

"Ruokolahden kunnan mat-
kailu sivuilta löytyy erillinen 
sivu Saimaa Geoparkista 
- Sivulta löytyy myös linkki 
""Muinaismerestä Saimaaksi"" 
geologiseen nettioppaaseen 
- Matkailun infopisteissä on 
tarjolla Saimaa Geoparkista 
kertovaa materiaalia"

Henkilöauto, joukko-
liikenne rajoitetusti 
(Joukkoliikenne 
kulkee koulujen 
aikaan, mutta ei 
kesällä), vene, polku, 
-ja sähköpyörä, 
moottorikelkka 
(talvisin). 

"´- Fyysiset opasteet alkavat vasta 
melkein perillä. Opasteissa ei kui-
tenkaan mainita Saimaa Geopark-
kia.Kartat, Google maps, Outdoor 
active  Paikan päällä kohteessa on 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön 
opasteet 
- Saimaa Geopark opasteet tulossa 
kesän 2019 aikana 
- Opasteissa alueen yleisesittelyn 
lisäksi ohjeita retkeilyyn ja kohtees-
sa toimimiseen."

´- Kohteessa ei ole 
merkittyjä reittejä 

"´-  Kuluminen näkyy varsinkin 
rannan lähellä. Väylät ovat 
leveitä ja osin juurakkoisia ja 
kivisiä. 
- Kulkeminen painottuu 
pääasiassa jo olemassa oleville 
väylille. 
- Muinaisarannan päälle alka-
nut muodostua uusia polkuja, 
joissa kulumisen seuraaminen 
voisi olla tarpeellista"

"´-  Kohdetta on kehi-
tetty esteettömyyttä 
silmälläpitäen. Toinen 
käymälöistä on rakennet-
tu estettömäksi ja koh-
teessa on paikkoja, joissa 
myös liikuntarajoitteisten 
on mahdollista kulkea 
 
"

´-  Kaksi käymälää, 
yksi kuivajäteastia, 
laavu, avonuotiopaik-
ka, uimaranta 

"´- Yleisnäkymä on 
pääsääntöisesti siisti ja 
roskaton.  
-Osa kalusteista alkaa 
olla elinkaarensaa 
päässä 
-Alueella useita laitto-
mia nuotiopaikkoja. "

"Ravintolat  
- Utulan kyläkauppa 6.5 km 
Kaupat  
- Utulan kyläkauppa 6.5 km kilometrin päästä 
Kahvilat  
- Utulan kyläkauppa 6.5 km 
Huoltoasemat  
- Utulan kyläkauppa 6.5 km 
Majoitus   
- Teltta 
- ONNI-village 8.5 km 
Vapaa-ajanpalvelut (esim. veneen vuokraus, tapahtumat, järjes-
tetyt ohjelmat) 
- Kanootteja ja kajakkeja mahdollista vuokrata Ruokolahden Rajun 
kautta 
- Mahdollisuus kalastusreissuihin sekä venekyytiin Kyläniemestä 
Sarviniemeen 
Muut mahdolliset  
- Kohde sijaitsee Saimaan Saarikierros nimisen pyöräilyreitin 
varrella"

"´- Käymälän eteen olisi hyvä rakentaa 
luiska pyörätuoleja varten 
- Yksi lahonnut puu voisi olla turvalli-
suus syistä hyvä poistaa  
- Maisemaa voisi avata paikoin  
- Epävirallisen parkkipaikan muuttami-
nen viralliseksi helpottaisi saavuteta-
vuutta huonommin liikkuville 
- Kohde hankalasti saavutettavissa 
muilla kuin henkilöautolla.  
- Selkeän reittiopastuksen puute 
saattaa lisätä epävirallisia polkuja ja 
alueen kulumista 
- Suurempi uhkasakko laittomien 
nuotiopaikkojen tekijöille 
- Seuraavien nuotiopaikkojen suun-
nittelussa voisi miettiä vahvemmin 
esteettömyyttä jättämällä esimerkiksi 
yksi sivu avonaiseksi."

"´- Paahderinteet 
(Harjujensuoje-
luohjelma) 
- Kaavassa suojel-
tu virkistyskäyt-
töön "

"´- Virkistyalue-
säätiö omistaa 
6.5 ha alueen 
länsipäästä 
- Virkistysaluesää-
tiö hallinnoi omaa 
osaansa"

63 Kolmiköytisen 
kalliomaala-
ukset

"Ruokolahden kunnan mat-
kailu sivuilta löytyy erillinen 
sivu Saimaa Geoparkista 
- Sivulta löytyy myös linkki 
""Muinaismerestä Saimaaksi"" 
geologiseen nettioppaaseen 
- Matkailun infopisteissä on 
tarjolla Saimaa Geoparkista 
kertovaa materiaalia"

Henkilöauto, polku ja 
sähköpyörä, vene 

"´- Ainoa kohteeseen ohjaava opas-
te löytyy viimeisestä risteyksestä 
ennen kohdetta.Kartat, Google 
maps, Outdoor active  Paikan päällä 
on Saimaa Geopark opasteet sekä 
parkkipaikalla, että myös kohteella 
- Opasteissa käydään yleisesti läpi 
alueen geologiaa ja sitten tarkem-
min itse kalliomaalauksia ja niiden 
historiaa 
- Opasteissa myös kartta, jossa nä-
kyy reitti kohteelle ja reitin varrella 
oleva palveluvarustus"

´- Merkitty polku park-
kipaikalta kohteelle 

"´- Kuluminen alueella on 
maltillista 
- Kuluminen näkyy lähinnä 
kalliomaalausten ympäristössä 
- Ei selkeää tarvetta kulumisen 
seurantaan. "

´- Kohde ei ole saavu-
tettavissa liikuntara-
joitteisille. Veneestä 
käsin maalauksien 
ihailu onnistuu myös 
liikuntarajoitteisille. 

´- Kohteessa ei ole 
palveluvarustusta 

´- Yleisnäkymä kohteen 
ympäristössä on siisti 
ja roskaton 

"Ravintolat  
- Ravintola Riihi 17.5 km 
- Ravintola Elfan (kebab,pizzeria) 20 km 
- Ravintola Alpis 20 km 
Kahvilat  
- Kulma-Kahvila 19.5 km 
Kaupat  
-  Ruokolahden K-Market 19.5 km 
-  Ruokolahden S-Market 20 km 
Huoltoasemat  
- Neste Ruokolahti 20.5 km 
Majoitus   
- Matikkala Cottages 15.5 km 
- Hotelli Hirsiranta 18.5 km 
- Rantalinna Hotel 24 km 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Ruokolahden Rajun kautta voi vuokrata kanootteja ja he järjes-
tävät myös melontakursseja 
- Ruokolahdella kiertää 110 kilometrin pituinen melontareitti"

´- Merkityllä reitillä on yksi risteys, 
johon voisi laittaa reittiopasteen 

´- Muinaismuis-
tolaki

64 Kummakivi 
siirtolohkare 

"Ruokolahden kunnan mat-
kailu sivuilta löytyy erillinen 
sivu Saimaa Geoparkista 
- Sivulta löytyy myös linkki 
""Muinaismerestä Saimaaksi"" 
geologiseen nettioppaaseen 
- Matkailun infopisteissä on 
tarjolla Saimaa Geoparkista 
kertovaa materiaalia"

Henkilöauto, polku, 
ja sähköpyörä

"´- Matkalla ei ole kohteesta kerto-
via opasteita. Kartat, Google maps, 
Outdoor active. Paikan päällä on 
Saimaa Geopark opasteet 
- Saimaa Geoparkin yleisinfon lisäk-
si kattavasti tieto Kummakivestä ja 
lähialueen geologiasta 
- Opasteessa myös alueen reitti-
kartta ja reitillä oleva palveluva-
rustus 
- Kummakivellä olevasssa opas-
teessa hyvät ohjeet Kummakiven 
geologisista ominaisuuksista"

´- Kohteessa kulkee 
merkitty reitti, 
jonka varrella kohde 
sijaitsee

"´- Alueella kiertävän reitti on 
paikoin kivinen ja juurakkoinen 
- Näköalapaikkojen yhteyteen 
muodostunut epävirallisia 
polkuja 
- Kummakiven ympäristössä 
kuluminen näkyy vahvasti 
- Reitin varrella on pehmeitä 
kohtia, jotka voisivat vaatia 
kulumisen seurantapisteitä"

´- Kohde ei ole 
saavutettavissa 
liikuntarajoitteisille

´- Yksi jäteastia ´- Alue on yleisnä-
kymältään siisti ja 
roskaton 

"Ravintolat  
- Ravintola hovi 27 km 
- Ravintola satama 27 km 
Kaupat  
- Puumalan S-Market 27.5 km 
-Puumalan K-Market 27 km 
Kahvilat  
- Puumalansalmen siltakahvio/Panorama cafe 27 km 
Huoltoasemat  
- Puumalan Teboil 27.5 km 
-Puumalan Neste 27.5 km 
Majoitus   
- Saimaa Lakeside 26.5 km 
- Soropin Majatalo 27.5 km"

"´- Reittiopastus puuttuu kokonaan 
osalta polkua  
- Joihinkin polun varrella oleviin ris-
teyksiin kaipaisi selkeämpää opastusta  
- Polulla pehmeitä kohtia, joihin kan-
nattaisi rakentaa pitkospuut "

´- Luonnonsuoje-
lulaki (luonnon-
muistomerkki)
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RUOKOLAHTI

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja yritykset Kehityskohteet Suojelumer-
kinnät

Alueen 
hallinnointi

61 Ruokolahden 
kirkonmä-
ki ja suuri 
siirrosvyöhyke 

"Ruokolahden kunnan mat-
kailu sivuilta löytyy erillinen 
sivu Saimaa Geoparkista 
- Sivulta löytyy myös linkki 
""Muinaismerestä Saimaaksi"" 
geologiseen nettioppaaseen 
- Matkailun infopisteissä on 
tarjolla Saimaa Geoparkista 
kertovaa materiaalia"

Henkilöauto,  jouk-
koliikenne, polku ja 
sähköpyörä, jalan, 
vene 

"`- Matkan varrella ei ole kohtee-
seen johtavia opasteita.  Kartat, 
Google maps, Outdoor active.
Paikan päällä on Saimaa Geopark 
opasteet, joissa käydään katta-
vasti läpi Ruokolahden geologisia 
piirteitä 
- Geopark opasteiden lisäksi 
löytyy kunnan oma yleisopaste, 
jossa kerrotaan alueen kohteista ja 
palveluista"

`- Kohteessa ei ole 
merkittyjä reittejä 

´- Kohde sijaitsee vahvasti 
rakennetussa ympäristös-
sä. Ei tarvetta kulumisen 
seurannalle. 

"´-  Kohde on osittain 
saavutettavissa liikunta-
rajoitteisille 
- Ruokolahden kirkko on 
rakennettu esteettö-
mäksi 
- Alueella tasaisia ja 
hyväkuntoisia väyliä"

´- Ruokolahden 
kirkossa ja Kahvila 
Kaikussa asiakas Wc:t, 
useita roska-astioita, 

`- Yleisnäkymä alueella 
on siisti ja roskaton 

" Ravintolat  
- Ravintola Alppis 1.3 km 
- Ravintola Elfan  1.2  km 
Kaupat  
-  Ruokolahden K-market 900 m 
-  Ruokolahden S-Market 1.2 km 
Kahvilat  
- Kesäkahvila Kaiku 60 m  
- Kulma- kahvila 1 km 
Huoltoasemat  
- Neste Ruokolahti 2 km 
Majoitus   
- Hotelli Hirsiranta 2 km 
- Rantalinna Hotel 5.5 km 
- Matikkala Cottages 4 km 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Ruokolahden Rajun kautta voi vuokrata kanootteja ja he järjes-
tävät myös melontakursseja 
- Ruokolahdella kiertää 110 kilometrin pituinen melontareitti 
Muut mahdolliset  
- Kohteessa sijaitsevat Ruokolahden kirkko ja ruokolahden koti-
seutumuseo ovat Saimaa Geopark  kulttuurikohteita"

"´- Paikoin Geopark opasteissa oleva 
geologinen tieto ei avaudu helposti 
kävijälle  
- Geopark opasteisiin kaipaisi kirkon 
lisäksi selkeitä käyntikohteita"

´- Muinaismuisto-
laki (kivikautinen 
asuinpaikka)

62 Huuhanrannan 
rantamuodos-
tumat 

"Ruokolahden kunnan mat-
kailu sivuilta löytyy erillinen 
sivu Saimaa Geoparkista 
- Sivulta löytyy myös linkki 
""Muinaismerestä Saimaaksi"" 
geologiseen nettioppaaseen 
- Matkailun infopisteissä on 
tarjolla Saimaa Geoparkista 
kertovaa materiaalia"

Henkilöauto, joukko-
liikenne rajoitetusti 
(Joukkoliikenne 
kulkee koulujen 
aikaan, mutta ei 
kesällä), vene, polku, 
-ja sähköpyörä, 
moottorikelkka 
(talvisin). 

"´- Fyysiset opasteet alkavat vasta 
melkein perillä. Opasteissa ei kui-
tenkaan mainita Saimaa Geopark-
kia.Kartat, Google maps, Outdoor 
active  Paikan päällä kohteessa on 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön 
opasteet 
- Saimaa Geopark opasteet tulossa 
kesän 2019 aikana 
- Opasteissa alueen yleisesittelyn 
lisäksi ohjeita retkeilyyn ja kohtees-
sa toimimiseen."

´- Kohteessa ei ole 
merkittyjä reittejä 

"´-  Kuluminen näkyy varsinkin 
rannan lähellä. Väylät ovat 
leveitä ja osin juurakkoisia ja 
kivisiä. 
- Kulkeminen painottuu 
pääasiassa jo olemassa oleville 
väylille. 
- Muinaisarannan päälle alka-
nut muodostua uusia polkuja, 
joissa kulumisen seuraaminen 
voisi olla tarpeellista"

"´-  Kohdetta on kehi-
tetty esteettömyyttä 
silmälläpitäen. Toinen 
käymälöistä on rakennet-
tu estettömäksi ja koh-
teessa on paikkoja, joissa 
myös liikuntarajoitteisten 
on mahdollista kulkea 
 
"

´-  Kaksi käymälää, 
yksi kuivajäteastia, 
laavu, avonuotiopaik-
ka, uimaranta 

"´- Yleisnäkymä on 
pääsääntöisesti siisti ja 
roskaton.  
-Osa kalusteista alkaa 
olla elinkaarensaa 
päässä 
-Alueella useita laitto-
mia nuotiopaikkoja. "

"Ravintolat  
- Utulan kyläkauppa 6.5 km 
Kaupat  
- Utulan kyläkauppa 6.5 km kilometrin päästä 
Kahvilat  
- Utulan kyläkauppa 6.5 km 
Huoltoasemat  
- Utulan kyläkauppa 6.5 km 
Majoitus   
- Teltta 
- ONNI-village 8.5 km 
Vapaa-ajanpalvelut (esim. veneen vuokraus, tapahtumat, järjes-
tetyt ohjelmat) 
- Kanootteja ja kajakkeja mahdollista vuokrata Ruokolahden Rajun 
kautta 
- Mahdollisuus kalastusreissuihin sekä venekyytiin Kyläniemestä 
Sarviniemeen 
Muut mahdolliset  
- Kohde sijaitsee Saimaan Saarikierros nimisen pyöräilyreitin 
varrella"

"´- Käymälän eteen olisi hyvä rakentaa 
luiska pyörätuoleja varten 
- Yksi lahonnut puu voisi olla turvalli-
suus syistä hyvä poistaa  
- Maisemaa voisi avata paikoin  
- Epävirallisen parkkipaikan muuttami-
nen viralliseksi helpottaisi saavuteta-
vuutta huonommin liikkuville 
- Kohde hankalasti saavutettavissa 
muilla kuin henkilöautolla.  
- Selkeän reittiopastuksen puute 
saattaa lisätä epävirallisia polkuja ja 
alueen kulumista 
- Suurempi uhkasakko laittomien 
nuotiopaikkojen tekijöille 
- Seuraavien nuotiopaikkojen suun-
nittelussa voisi miettiä vahvemmin 
esteettömyyttä jättämällä esimerkiksi 
yksi sivu avonaiseksi."

"´- Paahderinteet 
(Harjujensuoje-
luohjelma) 
- Kaavassa suojel-
tu virkistyskäyt-
töön "

"´- Virkistyalue-
säätiö omistaa 
6.5 ha alueen 
länsipäästä 
- Virkistysaluesää-
tiö hallinnoi omaa 
osaansa"

63 Kolmiköytisen 
kalliomaala-
ukset

"Ruokolahden kunnan mat-
kailu sivuilta löytyy erillinen 
sivu Saimaa Geoparkista 
- Sivulta löytyy myös linkki 
""Muinaismerestä Saimaaksi"" 
geologiseen nettioppaaseen 
- Matkailun infopisteissä on 
tarjolla Saimaa Geoparkista 
kertovaa materiaalia"

Henkilöauto, polku ja 
sähköpyörä, vene 

"´- Ainoa kohteeseen ohjaava opas-
te löytyy viimeisestä risteyksestä 
ennen kohdetta.Kartat, Google 
maps, Outdoor active  Paikan päällä 
on Saimaa Geopark opasteet sekä 
parkkipaikalla, että myös kohteella 
- Opasteissa käydään yleisesti läpi 
alueen geologiaa ja sitten tarkem-
min itse kalliomaalauksia ja niiden 
historiaa 
- Opasteissa myös kartta, jossa nä-
kyy reitti kohteelle ja reitin varrella 
oleva palveluvarustus"

´- Merkitty polku park-
kipaikalta kohteelle 

"´- Kuluminen alueella on 
maltillista 
- Kuluminen näkyy lähinnä 
kalliomaalausten ympäristössä 
- Ei selkeää tarvetta kulumisen 
seurantaan. "

´- Kohde ei ole saavu-
tettavissa liikuntara-
joitteisille. Veneestä 
käsin maalauksien 
ihailu onnistuu myös 
liikuntarajoitteisille. 

´- Kohteessa ei ole 
palveluvarustusta 

´- Yleisnäkymä kohteen 
ympäristössä on siisti 
ja roskaton 

"Ravintolat  
- Ravintola Riihi 17.5 km 
- Ravintola Elfan (kebab,pizzeria) 20 km 
- Ravintola Alpis 20 km 
Kahvilat  
- Kulma-Kahvila 19.5 km 
Kaupat  
-  Ruokolahden K-Market 19.5 km 
-  Ruokolahden S-Market 20 km 
Huoltoasemat  
- Neste Ruokolahti 20.5 km 
Majoitus   
- Matikkala Cottages 15.5 km 
- Hotelli Hirsiranta 18.5 km 
- Rantalinna Hotel 24 km 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Ruokolahden Rajun kautta voi vuokrata kanootteja ja he järjes-
tävät myös melontakursseja 
- Ruokolahdella kiertää 110 kilometrin pituinen melontareitti"

´- Merkityllä reitillä on yksi risteys, 
johon voisi laittaa reittiopasteen 

´- Muinaismuis-
tolaki

64 Kummakivi 
siirtolohkare 

"Ruokolahden kunnan mat-
kailu sivuilta löytyy erillinen 
sivu Saimaa Geoparkista 
- Sivulta löytyy myös linkki 
""Muinaismerestä Saimaaksi"" 
geologiseen nettioppaaseen 
- Matkailun infopisteissä on 
tarjolla Saimaa Geoparkista 
kertovaa materiaalia"

Henkilöauto, polku, 
ja sähköpyörä

"´- Matkalla ei ole kohteesta kerto-
via opasteita. Kartat, Google maps, 
Outdoor active. Paikan päällä on 
Saimaa Geopark opasteet 
- Saimaa Geoparkin yleisinfon lisäk-
si kattavasti tieto Kummakivestä ja 
lähialueen geologiasta 
- Opasteessa myös alueen reitti-
kartta ja reitillä oleva palveluva-
rustus 
- Kummakivellä olevasssa opas-
teessa hyvät ohjeet Kummakiven 
geologisista ominaisuuksista"

´- Kohteessa kulkee 
merkitty reitti, 
jonka varrella kohde 
sijaitsee

"´- Alueella kiertävän reitti on 
paikoin kivinen ja juurakkoinen 
- Näköalapaikkojen yhteyteen 
muodostunut epävirallisia 
polkuja 
- Kummakiven ympäristössä 
kuluminen näkyy vahvasti 
- Reitin varrella on pehmeitä 
kohtia, jotka voisivat vaatia 
kulumisen seurantapisteitä"

´- Kohde ei ole 
saavutettavissa 
liikuntarajoitteisille

´- Yksi jäteastia ´- Alue on yleisnä-
kymältään siisti ja 
roskaton 

"Ravintolat  
- Ravintola hovi 27 km 
- Ravintola satama 27 km 
Kaupat  
- Puumalan S-Market 27.5 km 
-Puumalan K-Market 27 km 
Kahvilat  
- Puumalansalmen siltakahvio/Panorama cafe 27 km 
Huoltoasemat  
- Puumalan Teboil 27.5 km 
-Puumalan Neste 27.5 km 
Majoitus   
- Saimaa Lakeside 26.5 km 
- Soropin Majatalo 27.5 km"

"´- Reittiopastus puuttuu kokonaan 
osalta polkua  
- Joihinkin polun varrella oleviin ris-
teyksiin kaipaisi selkeämpää opastusta  
- Polulla pehmeitä kohtia, joihin kan-
nattaisi rakentaa pitkospuut "

´- Luonnonsuoje-
lulaki (luonnon-
muistomerkki)
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RUOKOLAHTI

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja yritykset Kehityskohteet Suojelumer-
kinnät

Alueen 
hallinnointi

65 Syyspohjan Sal-
palinjan kiviesteet 

"Ruokolahden kunnan matkailu 
sivuilta löytyy erillinen sivu Saimaa 
Geoparkista 
- Sivulta löytyy myös linkki ""Mui-
naismerestä Saimaaksi"" geologi-
seen nettioppaaseen 
- Matkailun infopisteissä on 
tarjolla Saimaa Geoparkista kertovaa 
materiaalia"

Henkilöauto, polku, -ja sähkö-
pyörä, joukkoliikenne 

´-  Fyysiset opastetaulut Imatran-
tiellä muutama sata metriä ennen 
Salpalinjan tietä.Kartat, Google maps, 
Outdoor active. Paikan päällä Kohteen 
informaatio koostuu kohteisiin 
ohjaavista opastetauluista ja korsulla 
olevasta kohteen yleisinfosta

´- Kohteessa ei ole merkitty-
jä reittejä 

´- Kuluminen näkyy korsun luo-
na olevina polkuverkostoina

"´- Kohde on osittain 
saavutettavissa liikunta-
esteisille 
- Panssariesteitä pääsee 
ihailemaan, mutta 
korsulle ei pääse pyörä-
tuolilla  
"

´- Yksi jäteastia, 
levähdyspenkkejä 

"´- Alue on ympäristöl-
tään roskaton  
- Korsun yleisilme 
on heinikkoinen ja 
risukkoinen "

"Ravintolat  
- Ravintola Kauppacasino 11 km  
- Ravintola Alppis 17 km 
-Ravintola Elfan 17 km 
Kaupat  
- Ruokolahden S-market 17 km 
Huoltoasemat  
- Neste Ruokolahti 19 km 
Kahvilat  
- Kauppakasino 11 km  
- Kulma-kahvila 18 km 
Majoitus   
- Saimaa lakeside 9 km 
- Rantalinna hotel 16 km 
- Runsaasti erilaista majoitustarjontaa Ruokolahden 
alueella 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Ruokolahden Rajun melontaosastolta mahdollista 
vuokrata kanootteja kajakkeja sekä tarvittaessa 
traileri 
- Ruokolahden vapaa-ajan palvelut Ruokolahdella 
17 km 
Muut mahdolliset  
- Muita Saimaa Geopark kohteita Ruokolahdella 
- Vierasvenelaituri Ruokolahti"

"´- Informaatio olisi hyvä olla 
muillakin kielillä, kuin vain 
suomeksi 
Hieman ennen korsua olevaan 
risteykseen voisi laittaa opas-
teviitan  
Korsun alueen yleisilmeen 
siistiminen 
Osa opasteviitoista uusimisen 
tarpeessa  "

´- Muinaismuis-
tolaki
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RUOKOLAHTI

No. Geologinen 
kohde

Informaatio Saavutettavuus Opastusjärjestelmä Kohteessa olevat 
reitit

Kuluminen ja kulumisen 
seuranta

Esteettömyys Palveluvarustus Yleinen siisteys Lähialueen palvelut ja yritykset Kehityskohteet Suojelumer-
kinnät

Alueen 
hallinnointi

65 Syyspohjan Sal-
palinjan kiviesteet 

"Ruokolahden kunnan matkailu 
sivuilta löytyy erillinen sivu Saimaa 
Geoparkista 
- Sivulta löytyy myös linkki ""Mui-
naismerestä Saimaaksi"" geologi-
seen nettioppaaseen 
- Matkailun infopisteissä on 
tarjolla Saimaa Geoparkista kertovaa 
materiaalia"

Henkilöauto, polku, -ja sähkö-
pyörä, joukkoliikenne 

´-  Fyysiset opastetaulut Imatran-
tiellä muutama sata metriä ennen 
Salpalinjan tietä.Kartat, Google maps, 
Outdoor active. Paikan päällä Kohteen 
informaatio koostuu kohteisiin 
ohjaavista opastetauluista ja korsulla 
olevasta kohteen yleisinfosta

´- Kohteessa ei ole merkitty-
jä reittejä 

´- Kuluminen näkyy korsun luo-
na olevina polkuverkostoina

"´- Kohde on osittain 
saavutettavissa liikunta-
esteisille 
- Panssariesteitä pääsee 
ihailemaan, mutta 
korsulle ei pääse pyörä-
tuolilla  
"

´- Yksi jäteastia, 
levähdyspenkkejä 

"´- Alue on ympäristöl-
tään roskaton  
- Korsun yleisilme 
on heinikkoinen ja 
risukkoinen "

"Ravintolat  
- Ravintola Kauppacasino 11 km  
- Ravintola Alppis 17 km 
-Ravintola Elfan 17 km 
Kaupat  
- Ruokolahden S-market 17 km 
Huoltoasemat  
- Neste Ruokolahti 19 km 
Kahvilat  
- Kauppakasino 11 km  
- Kulma-kahvila 18 km 
Majoitus   
- Saimaa lakeside 9 km 
- Rantalinna hotel 16 km 
- Runsaasti erilaista majoitustarjontaa Ruokolahden 
alueella 
Vapaa-ajanpalvelut  
- Ruokolahden Rajun melontaosastolta mahdollista 
vuokrata kanootteja kajakkeja sekä tarvittaessa 
traileri 
- Ruokolahden vapaa-ajan palvelut Ruokolahdella 
17 km 
Muut mahdolliset  
- Muita Saimaa Geopark kohteita Ruokolahdella 
- Vierasvenelaituri Ruokolahti"

"´- Informaatio olisi hyvä olla 
muillakin kielillä, kuin vain 
suomeksi 
Hieman ennen korsua olevaan 
risteykseen voisi laittaa opas-
teviitan  
Korsun alueen yleisilmeen 
siistiminen 
Osa opasteviitoista uusimisen 
tarpeessa  "

´- Muinaismuis-
tolaki
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