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Retkeilyä luontoa suojellen 

•  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 telttailu-
alueilla. Saarissa sijaitsevilla 
leiriytymispaikoilla leiriytymi-
nen on sallittua vain 1.5.-31.12.

•  Onkiminen ja pilkkiminen on 
kaikille vapaata. Muunlainen 
kalastus on sallittu kalastuslain 
mukaisesti.

•  Pidäthän lemmikkieläimet 
kytkettynä

•  Liikkuminen karttaan merki-
tyllä rajoitusosalla on kielletty 
ympäri vuoden

•  Liikkuminen kansallispuiston 
saarissa 1.1.–30.4. on kielletty

•  Moottoriveneily on kielletty 
puiston pohjoisosia lukuun 
ottamatta

•  Liikkuminen jäällä mootto-
rikäyttöisillä kulkuneuvoilla 
kansallispuiston alueella 
1.1.–30.4. on kielletty

•  Moottorikäyttöisten ajoneuvo-
jen käyttö teiden ulkopuolella 
on kielletty
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Koloveden kansallispuistossa vesi kantaa 
melojan retkellään kalliojyrkänteiden 
syliin, Saimaan syvyyksien ylle. Kalliomaa-
laukset kertovat luonnon ja ihmisen vuosi-
tuhantisesta yhteiselosta. Hiljaisuuden kes-
kellä tunnet yhteyden muinaiseen aikaan. 
Jos olet onnekas, utelias saimaannorppa voi 
tulla tervehtimään sinua.

Koloveden kansallispuisto lumoaa jylhillä 
maisemillaan ja levollisella rauhallaan.Pys-
tysuorat kalliojyrkänteet kohoavat suoraan 
Saimaan aalloista. Koloveden jylhä maisema 
on mannerjäätikön muovaama. Jääkauden  
myllerrys loi tänne syviä järvialtaita ja 
huikeita kalliojyrkänteitä. Saimaan pinnan-
vaihteluista jääkauden jälkeen ovat puoles-
taan muistoina pirunpellot, vaikeakulkuiset 
lohkareikot, saarten rannoilla ja sisäosissa.

Saimaan alkuasukas
Uhanalainen saimaannorppa on Koloveden 
kuuluisin asukas. Saimaannorpan kuutti syn-
tyy lumiluolaan helmi-maaliskuun vaihteen 
tienoilla. Silloin norppa on herkkä häiriöille 
ja siksi ihmisten talviaikaista liikkumista 
Kolovedellä on rajoitettu. Koloveden ranto-
ja asuttavat myös saukot ja oksapesänsä 
rantatöyrääseen rakentavat majavat. Kuikan 
kuulas huuto täydentää erämaan tunnel-

maa. Ihmisiä on Koloveden seudulla liikku-
nut jo kivikaudella. Muinaisista eränkävi-
jöistä kertovat Ukonvuoren, Havukkavuoren 
ja Vierunvuoren jyrkkiin seinämiin maalatut 
hirvi- ja ihmishahmot.

Melojan paratiisi
Koloveden kansallispuisto sopii parhaiten 
soutuvene- ja kanoottiretkeilyyn. Pääosas-
sa puistoa moottoriveneily on kielletty. 
Pitkäsaaren telttailualueille ja Mäntysalon 
polulle pääsee kuitenkin myös moottori-
veneellä. Veneiden vesillelaskupaikat ovat 
Kirkkorannassa ja puiston eteläpäässä 
Käköveden opastuspisteessä.

Kolovedeltä on vaivatonta jatkaa vesiret-
keilyä Joutenveden luonnonsuojelualueen 
kautta myös Linnansaaren kansallispuiston 
puolelle. Patikoija voi tutustua Koloveden 
luontoon ja vanhoihin metsiin kahdella 
luontopolulla. Nahkiaissalon luontopolku 
(3,3 km) on mantereella autotien päässä. 
Vesillä liikkujat pääsevät polulle Lohilah-
den telttailualueelta. Mäntysalon polulle 
(3,5 km) pääsee vain vesitse. Sen varrella voi 
ihailla järviluontoa ja vaihtelevaa metsämai-
semaa. Nahkiaissalon luontopolun lähtö-
paikalta pääsee myös Hirviniemen 1,5 km 
mittaiselle janareitille.

luontoon.fi/kolovesi/ 
ohjeet ja säännöt 

Hätänumero 112 - tiedä mistä 
soitat – kännykkä ei kuulu 
kaikkialla puistossa!
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