Ystävyyden puisto

Elimyssalo
Elämyksiä Elimyksellä
Elimyssalolla on yhteensä noin 24 kilometriä retkeilyreittejä. Helppokulkuiset, selkeästi merkityt reitit johdattavat retkeilijää soiden ja kankaiden vaihtelevassa
maastossa.
Retkeilyreiteillä on kaksi lähtöpaikkaa: eteläinen
Saari-Kiekin pysäköintialue ja pohjoinen Matalakankaan pysäköintialue.
Ystävyyden puistoon kuuluva Elimyssalo on Kainuun

Saari-Kiekiltä on polkua pitkin noin 1,5 km Levä-

Retkeile roskattomasti
- Sen, minkä viet maastoon, jaksat tuoda
myös sieltä pois.
- Maatuvat jätteet voit kompostoida
kuivakäymälöissä.
- Palavat jätteet voit polttaa nuotiopaikoilla.
- Siivoa aina omat jälkesi.

Lisätietoja

laajin luonnonsuojelualue. Sen kokonaispinta-ala laa-

vaaran tilalle. Levävaarassa kannattaa piipahtaa myös www.luontoon.fi/elimyssalo

jennusalueineen on 9200 hehtaaria. Alue on kainuu-

0,7 km päässä sijaitsevalla Kotijoen entisöidyllä vesimyl- Luontokeskus Petola, Lentiirantie 342, 88900 Kuhmo,

laista saloa tyypillisimmillään: naavaisia korpikuusi-

lyllä.

reheviä puronvarsia, sekä pieniä järviä ja lampia.

Salon sydämessä

voi kokea, millaista on aikoinaan ollut lähinaapurissa
käväisy. Reitti on merkitty maastoon keltaisilla maalimerkinnöillä. Retken voi tehdä myös rengasreittinä

Metsäpeura hävisi Suomesta 1800–1900-lukujen vaih-

palaamalla Juntintietä pitkin Saari-Kiekin pysäköinti-

teessa. Elimyssalo tunnetaan alueena, jonne 1950-luvun

alueelle, jolloin reitin yhteispituudeksi tulee noin 7 km.

lopulla metsäpeura uudelleen asettui. Sieltä kanta levisi

Reitti Saari-Kiekiltä Elimysjärven ympäri on merkitty

hiljalleen laajemmalti kohti länttä. Elimyssalolla liikku-

maastoon punaisilla maalimerkinnöillä. Kokonaismat-

vat myös kaikki Suomen suurpedot: karhu, susi, ilves ja

kaa järven ympäri kiertävälle reitille kertyy noin 13 km.
Elimyssalon pohjoisosasta Matalakankaan pysä-

ahma. Salolla elää vanhan metsän lintulajeja, onhan
90 % metsistä yli 120-vuotiaita.
Elimyssalon kaksi vanhaa erämaatorppaa, Levä-

puh. 040 825 6060, petola@metsa.fi

Levävaaran ja Latvavaaran välisellä 2,6 km polulla www.luontoon.fi, www.retkikartta.fi, www.eräluvat.fi

koita ja kuusettuvia männiköitä, vaihtelevia soita ja

köintialueelta on matkaa Elimysjärvelle noin 5 km ja
Levävaaraan noin 8 km.

vaara ja Latvavaara, antavat kulkijalle käsityksen siitä,

Elimyssalon halki kulkevalta reitiltä haarautuu

millaista oli asua syrjäseutujen vaaramaisemissa. Peu-

polku luoteeseen Iso-Palosen − Maariansärkkien luon-

ranpyynnin, tervanpolton ja kaski- ja niittytalouden jäl-

nonsuojelualueen suuntaan. Polku on osa UKK-reittiä,

jet ovat suojelualueella edelleen nähtävissä. Nykyään

ja se on merkitty maastoon sinisillä maalimerkinnöillä.

Elimyssalolla käydään erällä, liikutaan kameran kanssa,
marjastetaan ja retkeillään.

Luonto kiittää, kun noudatat
seuraavia sääntöjä:
Elimyssalon
luonnonsuojelualueella on
SALLITTUA
• liikkuminen jalan, hiihtäen, soutaen ja meloen
• marjojen ja ruokasienien poimiminen
• onkiminen ja pilkkiminen sekä muu kalastus
kalastuslain mukaisesti
• avotulen teko ja tilapäinen leiriytyminen vain
niitä varten osoitetuilla paikoilla
• metsästys on sallittu paikkakuntalaisille
kotikuntansa alueella (metsästyslain 8 §).
Elimyssalon ydinosassa metsästys on kokonaan
kielletty.

KIELLETTYÄ
• avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana
myös tulentekopaikoilla
• maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maaainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
• luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten
pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen
tai niiden pesien hävittäminen
• selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai
kerääminen
• kasvien ja niiden osien keräily tai
vahingoittaminen
• rakennelmien, raunioiden tai muinaismuistojen
vahingoittaminen
• lemmikkieläinten vapaana pitäminen
• moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä
lukuun ottamatta
• roskaaminen
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