Linnansaaris
nationalpark
• Läge: Rantasalmi,

Nyslott och Varkaus

• Areal: 97 km2
• Inrättad: 1956

Forststyrelsen,
områdets förvaltare
• Nyslotts Museum och Saimen
naturum Riihisaari, 57130
Nyslott

• tel. 0206 39 5929
• saimaa@metsa.fi
• utinaturen.fi/linnansaari
• facebook.com/linnansaarenkansallispuisto

Nationalpark

Linnansaari
Linnansaari nationalpark är
finländsk sjönatur när den
är som allra bäst. Nationalparken med sina hundratals
holmar och skär är saimenvikarens och fiskgjusens rike.
De gamla svedjeskogarna och
vårdbiotoperna vittnar om
människans och naturens
samexistens.

Varierande natur

Linnansaari nationalparks
mångfacetterade skärgårdsnatur
inkluderar både skyddade labyrinter av holmar och stora, öppna
fjärdar. Holmarnas stränder är till
största delen släta klippor eller
steniga strandfält, med undantag
av några sandiga åsöar.
Holmarnas flora uppvisar
kraftiga kontraster. Från vattnet

syns karga, ofta mycket branta,
lavtäckta klippor med några
klena martallar. Längre in på de
större holmarna döljer sänkor
mellan klipporna frodiga lundar.
De frodiga lundskogarna är talrikare i Linnansaari än i våra andra
nationalparker.
Vårdbiotoperna i parken
upprätthålls genom svedjebränning, slåtter och bete.

Vattnets och luftens invånare
Linnansaari med omnejd hör till
saimenvikarens (Pusa hispida saimensis) viktigaste livsmiljöer. Här
lever mer än 70 individer av denna
Saimens urinvånare. Vårvintern
är en känslig tid med tanke på
saimenvikarnas förökning: då föds
kutarna i skydd av snödrivorna
och behöver lugn och ro.
Vårens första varma vindar för
med sig fiskgjusarna (Pandion
haliaetus). Fiskgjusarna häckar
i stora bona v kvistar som de

bygger i strandtallarnas kronor.
Fiskgjusebeståndet i Linnansaari
är ett av de tätaste i Finland;
varje år häckar det mer än tio par
i området.

Utflykter i nationalparken

Linnansaari nationalpark
erbjuder naturupplevelser för
båtfarare, fotvandrare på parkens
naturstigar och långfärdsskridskoåkare vintertid.
Den som rör sig på vattnet kan
stanna i parken flera dagar, eftersom
det finns tältningsområden där man
kan övernatta på olika håll i parken.
Den som vandrar längs huvudöns
markerade stigar kan också bekanta
sig med de inre delarna av ön. I
Sammakkoniemi på huvudön finns
det ett campingområde sommartid
och en gästbrygga som drivs av en
företagare.
Vintertid går det en vintervandringsrutt genom parken över
Haukivesi.

Skydda naturen
• Respektera naturen och andra
besökare.

• Följ principen för skräpfritt

friluftsliv i parken: avfall som
förmultnar kan läggas i komposttoaletten och brännbart avfall kan
brännas i lägerelden. Annat avfall
ska du ta med dig bort från parken.

• Du kan röra dig fritt till fots, på

skidor eller med farkost utanför
områdena med tillträdesförbud.

• Du får plocka bär och svamp, men
inte stenar eller växter.

• Det är förbjudet att ta i land

och vistas på områdena med
tillträdesförbud under djurens
förökningsperiod mellan den 1
januari och den 15 juli. På en del av
områdena med tillträdesförbud är
landstigning och vistelse förbjuden
mellan den 1 januari och den
30 april. Holmar och skär med
tillträdesförbud har märkts ut på
kartan.

• Det är förbjudet att färdas med

motordrivna fordon på de
områden som märkts ut på kartan
under perioden mellan den 1
januari och den 30 april, då de är
täckta av is.

• Det är endast tillåtet att göra upp
eld på eldplatserna på tältningsområdena med den ved som
finns färdigt på platsen. Vid hård
vind eller då det råder varning för
skogsbrand får endast stormkök
användas i nationalparken.

• Det är endast tillåtet att slå läger

på tältningsområdena under
perioden från den 1maj till den 31
december.

• Alla får meta och pilka fritt. Annat
fiske är tillåtet i enlighet med
fiskelagen. I Linnansaarilampi är
det förbjudet att fiska.

• Sällskapsdjur ska hållas i koppel.
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Pisamaniemi

Vuorikiukas

Kalastus kielletty
Fishing prohibited
Рыбалка запрещена
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Yhteysalus- Linnansaarenlampi
Linnavuori YhteysalusLinnavuori
laituri

Harronsaari

Äimisvesi

Huuhinsaari

Taivalsaari

Tiemassaari
Yövesi

Erolansaari

Härmäsaari

Kaija

Suuri-Horkka

Huusalo

HAUKIVESI
Suurisalo

Paavalinsaari

JOUTENVESI
Ahvensalmi

Marjasaari

Vuorisaari

Multala

Ryönänniemi

Suuri-Pöljä

Torasalo

Suuri-Kytönen

Kapusta

Porosalmi

Porosalmentie 313, Rantasalmi

Peonsaari

Oravi-Sammakkoniemi
oravivillage.com

Iso-Uski

Oravivesi
Moninniemi
Iso-Tikka

Mustalahti

Mustalahdentie 318, Rantasalmi

Linnansaari

Pieni-Virkasaari

Mäntyluoto

Rantasalmi

Kolkontaipale

Raudanvesi

Vierassatama – Guest harbour – Гостевая пристань
5 km

© Metsähallitus 2021
© Maanmittauslaitos - NLS of Finland 2021

Iso-Tuunas

Rauniosaaret
Kumpunen Lamposaari
Jäsperinsaari
Vaahersalo
Läpisyöstö

Tulentekopaikka – Campfire site – Место для костра

Suuri-Vehkosaari

Kaitasaari

Kanoottivuokraus – Canoe rentals – Аренда каноэ

Yhteysalus – Regular boat service – Маршрутный катер

Savonlinna

Hiekonselkä

Telttailualue – Tent site – Место для палаток

Nähtävyys – Point of interest –
Туристическая достопримечательность
Kaivo (suositellaan
1 4 keittämistä) – Well (boiling
recommended) – Колодец (рекомендуется кипятить воду)

Seurasaari

Hevossalo

Keittokatos – Cooking shelter – Летняя кухня

Näköalapaikka – Viewpoint – Смотровая точка

Haukiniemi

Tuunaanselkä
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Talvivaellusreitti – Winter Trail –
Маршрут для зимних прогулок
Opastustaulu – Information board –
Информационный стенд

Juvola

Pirttisaari
Kilpisaari

Lamposaari
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Retkeilyreitti – Hiking Trail – Пешеходный маршрут
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Laivo

Esteetön – Accessible – доступен для инвалидов

Leirintäalue – Campground – Кемпинг
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Niittysaaret
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Luontopolku – Thematic trail – Природная тропа

Louhisaari
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Venelaituri – Jetty – Лодочный причал
Kanoottilaituri – Canoe launching jetty –
Причал для каноэ
Vesillelaskupaikka – Boat launching ramp –
Место для спуска лодки

Haponlahden kanava

Petäikköluoto

Kaijoinluodot

Asikkala

Valtion vesialue – State-owned water – Государственные воды

Moottoriliikenne kielletty 1.1.-30.4.
Use of motor vehicles forbidden between 1.1.-30.4.
Передвижение на моторных транспортных средствах
запрещено 1.1.-30.4.

Iso-Honkanen

HAUKIVESI

Kansallispuisto – National park – Национальный парк
Kansallispuisto, maihinnousu ja liikkuminen kielletty 1.1.-15.7.
National park, Landing and moving forbidden 1.1.-15.7. – Национальный
парк, Высада на берег и передвижение запрещено 1.1.-15.7.
Kansallispuisto, liikkuminen kielletty 1.1.-30.4.
National park, No admittance 1.1.-30.4. Национальный парк, Передвижение запрещено 1.1.-30.4.

Issakka

Laattaansaari
Riuttaset
Vuorisaari
Iso-Virkasaari

4652

Osikonmäki

Oravi

Kiramontie 27, Savonlinna

PäiväHonkanen

Iso-Mäntysaari

Tihilänniemi

Porosalmi-Linnavuori, yhteysaluslaituri
jarvisydan.com

Mustikkasaari

Majakkaselkä

Parkunselkä

Ritalahti

Kaivanto

Lehtiluoto

Peonselkä Maa-Anttonen
Pieni-Lappi
Vehkaset

Iso-Lappi

0

Tarkista yhteysaluksen aikataulut/
See timetables of regular boat service/
Проверьте расписание маршрутного
катера

Kotkaselkä

Kirvessaari

Iso-Kontio
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ESTEETÖN
ACCESSIBLE

Hirvisaari

Tiheinen

Joroinen

Laivalaituri

Tappuniemi

Paavalinsaari

Haapaselkä

Honkanen

Linnonpolku 2km

Ketvelsaari

Myhkyrä

Repomäki

Iso-Honkanen

Sammakkoniemi Päivä-

IsoIsoMäntysaari
Mäntysaari

Tappuvirta

Toivosaari

Karhosaari

Eteläniemi

Eevansaaret
Eevansaaret

Mustikkaselkä

Kytösaari

Lehti-Kiukas
Koukunselkä
Varkaus,
Joroinen

Honka-Pellavi

Sammakkoniemi
Sammakkoniemi -- Torppa
Torppa 650
650 m
m
Vaativa esteetön reitti
Demanding accessible trail
Сложный маршрут (доступен для
для инвалидов)
инвалидов)

laituri

Lehti-Pellavi

Härmäniemi

Torppa

Linnansaarenlampi

Palvolahti

Tuores-Haapio
Pitkäsaari

Mustikkasaari

Savonsaari

Hietasaari

Parkumäki
Tammenlahti

Varparannanselkä

Pöllänsaari

Mikkeli,
Juva

Hevonniemi

Sauna – Сауна

14

Kuivakäymälä – Dry toilet – Уличный туалет
Pakarilanmäki

Savonlinna

Kallislahti

