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Kansallispuisto

Kolovesi
Koloveden kansallispuistossa
vesi kantaa melojan retkellään
kalliojyrkänteiden syliin, Saimaan syvyyksien ylle. Kalliomaalaukset kertovat luonnon ja
ihmisen vuosituhantisesta
yhteiselosta. Hiljaisuuden keskellä tunnet yhteyden muinaiseen aikaan. Jos olet onnekas,
utelias saimaannorppa voi tulla
tervehtimään sinua.

Erämaata ja kirkkaita,
suojaisia vesiä
Koloveden kansallispuisto EteläSavossa lumoaa jylhillä maisemillaan ja levollisella rauhallaan.
Pystysuorat kalliojyrkänteet
kohoavat suoraan Saimaan aalloista. Koloveden jylhä maisema
on mannerjäätikön muovaama.
Jääkauden myllerrys loi tänne
syviä järvialtaita ja huikeita kalliojyrkänteitä. Saimaan pinnanvaihteluistajääkauden jälkeen ovat
puolestaan muistoina pirunpel-

lot, vaikeakulkuiset lohkareikot,
saarten rannoilla ja sisäosissa.

Saimaan alkuasukas
Uhanalainen saimaannorppa on
Koloveden kuuluisin asukas.  Saimaannorppa synnyttää kuuttinsa
lumiluolaan helmikuun pakkasilla.
Silloin norppa on herkkä häiriöille,
ja siksi ihmisten talviaikaista liikkumista Kolovedellä on rajoitettu.
Koloveden äärellä elävät myös
saukot ja oksapesänsä rantatöyrääseen rakentavat majavat. Kuikan
kuulas huuto täydentää erämaan
tunnelmaa.
Koloveden seudulla on liikkunut ihmisiä jo kivikaudella. Näistä
muinaisista eränkävijöistä kertovat
Ukonvuoren, Havukkavuoren ja
Vierunvuoren jyrkkiin seinämiin
maalatut hirvi- ja ihmishahmot.

Melojan paratiisi
Koloveden kansallispuisto sopii
parhaiten soutuvene- ja kanoottiretkeilyyn. Pääosassa puistoa
moottoriveneily on kielletty;
Pitkäsaaren telttailualueille ja
Mäntysalon polulle pääsee myös
moottoriveneellä. Veneiden vesillelaskupaikat ovat Kirkkorannassa
ja puiston eteläpäässä Käköveden
opastuspisteessä. Kolovedeltä on
vaivatonta jatkaa vesiretkeilyä
myös Linnansaaren kansallispuiston puolelle.
Patikoija voi tutustua Koloveden
luontoon ja vanhoihin metsiin kahdella luontopolulla. Nahkiaissalon
luontopolku (3,3 km) on mantereella, ja sen tavoittaa autolla.
Vesillä liikkujat pääsevät polulle
Lohilahden telttailualueelta.
Mäntysalon polulle (3,8 km) pääsee
vain vesitse. Sen varrella voi ihailla
järviluontoa ja vaihtelevaa metsämaisemaa.

Retkeilyä luontoa suojellen:
• Kunnioita luontoa ja huomioi
kanssaretkeilijät!

• Tulenteko on sallittu karttaan

merkityillä telttailualueilla ja
Kirkkorannassa. Kovalla tuulella
tai metsäpalovaroituksen aikana
tulenteko on kielletty
• Retkeile roskattomasti. Puistossa
ei ole jäteastioita, joten pakkaa
evääsi niin, ettei jätettä synny.
Palavat roskat voit polttaa
tulisijoissa, muut jaksat kantaa
pois.
• Voit poimia marjoja ja
sieniä,mutta et kiviä tai kasveja.
• Leiriytyminen on sallittu karttaan
merkityillä telttailualueilla.
Saarissa sijaitsevilla leiriytymispaikoilla leiriytyminen on sallittua
vain 1.5.-31.12.
• Onkiminen ja pilkkiminen on
kaikille vapaata. Muunlainen
kalastus on sallittu kalastuslain
mukaisesti.
• Pidäthän lemmikkieläimet
kytkettynä
• Liikkuminen karttaan merkityllä
rajoitusosalla on kielletty ympäri
vuoden
• Liikkuminen kansallispuiston
saarissa 1.1.– 30.4. on kielletty
• Moottoriveneily on kielletty
puiston pohjoisosia lukuun
ottamatta
• Liikkuminen jäällä moottorikäyttöisillä kulkuneuvoilla
kansallispuiston alueella 1.1.–30.4.
on kielletty
• Moottorikäyttöisten ajoneuvojen
käyttö teiden ulkopuolella on
kielletty
• Hätänumero 112 – tiedä mistä
soitat – kännykkä ei kuulu
kaikkialla puistossa!
www.luontoon.fi/kolovesi >
Ohjeet ja säännöt

M e t s ä h a l l i t u s 08/2018.
Va s tava l o/ r e i j o n e n o n e n, a n n e
p y y kö n e n.

Kansallispuisto

Kolovesi
Kansallispuisto – National Park
Liikkuminen kielletty – No admittance

Ruokovesi

Heinävesi

Liikkuminen kielletty 1.1. - 30.4. Movement prohibited from 1.1. - 30.4 .
Pilppa

Vierunvuori

Peukalonieni

Loikanniemi

Vierunvuori

Peukalosaari

Koukkuniemi

Kansallispuistoon kuuluva vesialue.
Moottoriliikenne kielletty 1.1. - 30.4. –
Water area of National Park.
Use of motor vehicles forbidden 1.1. - 30.4.

Kinkoselkä
Mäntysalon polku
Mäntysalo trail
3,8 km

Moottoriveneily kielletty –
No access for motor boats

Pitkäsaari

Luontopolku – Nature trail
Retkeilypolku – Hiking trail

Mäntysalo

Tie

Joensuu,
Heinävesi

Loikansaari

Mäntysalo
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Ylä-Lappi

Lapinniemi
Pieni Kolovesi

Ala-Lappi

Kotaselkä

Iso-Pyyli

Pyylinsaari

Joutenvesi

Lapinniemi

Laajakaarre

Murtosaari
Pyyli

Pyylinoja

Iso
Kampukkaniemi

Ukonvuori

Valkeisniemi

Ruokosalo

Kolovesi

Kirkkoranta

Joutenniemi

Pirttimäki

Opastus - Information
Pysäköintialue - Parking

Ukonniemi

Syväniemi

Venelaituri - Guest jetty

Vaajasalo

Ankkuripaikka, kiinnityspaikka Anchorage

Nahkiaissalo
Metsoselkä

Veneenlaskupaikka Boat launching place

Leipämäki

Ukonlahti

Rekitaipale

Kanoottilaituri Canoe launching jetty

Hirviniemi

Vaajasalo

Huhtiniemi

Luontopolku
Nature trail
3,3 km

Lohilahti

Tulentekopaikka - Campfire place

Ruunavesi

Keittokatos - Cooking shelter
Telttailupaikka - Tent site

Vääräntaus

Kaivo - Well

Havukkavuori

Vuokrakämppä - Rental cabin
Luonnonnähtävyys Natural feature of interest

Vääräjärvi

Käkövesi

Kalliomaalaus - Rock painting
Kuivakäymälä - Dry toilet
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