Pihlajaveden
luonnonsuojelualue
• Sijainti: Savonlinna

			ja Sulkava
• Pinta-ala: 45 km²
• Perustettu: luonnon			suojelualue 2014,
			Natura 2000 -alue 1998

Metsähallitus,
alueen hoitaja
• Saimaan luontokeskus

			Riihisaari, 57130 Savonlinna
• puh. 0206 39 5929
• saimaa@metsa.fi
• luontoon.fi/pihlajavesi

Luonnonsuojelualue

Retkeilyä
luontoa suojellen
• Kunnioita luontoa ja huomioi

Pihlajavesi
Pihlajavesi on järviluontoa
parhaimmillaan. Sokkeloiset
saariketjut vuorottelevat
laajojen selkävesien kanssa.
Kansallismaisema lumoaa
vesiretkeilijän pauloihinsa
useaksi päiväksi. Retkeilijöitä
palvelee toistakymmentä
retkisatamaa. Myös saimaannorppa on mieltynyt alueen
kirkkaisiin vesiin.

Järviluonto on
karua ja jylhää

Saimaaseen kuuluva Pihlajavesi
levittäytyy Savonlinnan eteläpuolelle. Alue on liki 20 kilometriä leveä ja noin 40 kilometriä
pitkä. Moni-ilmeinen järvimaisema muodostuu isoista saarista
ja sadoista luodoista.
Alue on maisemallisesti jylhää,
ja rantamaisemaa hallitsevat
karut kalliomänniköt. Linnut
viihtyvät selkävesien luotojen
turvassa. Vältä maihinnousua

luodoille ja pieniin saariin lintujen pesimäaikana.

Saimaannorppa on
Pihlajaveden aarre

Pihlajavesi on erittäin tärkeä
saimaannorpan lisääntymisalue. Pihlajavedellä elää lähes
kolmasosa koko saimaannorppakannasta.
Jos liikut talvisen Saimaan
jäillä, kierrä selkävesien luodot
ja niemenkärkien kinokset, niissä
voi olla norpan pesä. Jos emo
pelästyy häiriötä, kuten moottorikelkkailua, synnytys tai imetys
voi häiriintyä.
Huomioithan, että lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä.

Sodanaikaisen Salpaaseman luola yllättää

Kongonsaaren eteläpäässä on
Salpalinjan tukikohta kallioon
louhittuine luolineen. Salpaasemaan voi tutustua noin
400 metrin pituisella polulla.

kanssaretkeilijät.

• Tulenteko on sallittu karttaan
Saimaan alueella puolustus
nojautui täysin vesialueisiin,
ja linnoituslinjalla pyrittiin
katkaisemaan hyökkääjän reitit
vesistöjä pitkin.
Iso-Kankaisessa on noin kaksi
kilometriä pitkä polku. Se soveltuu aloittelevillekin retkeilijöille,
mutta nousee korkealle harjulle.
Harjulta voi nähdä jääkauden
jättämiä merkkejä, kuten suppia
ja muinaisia rantapenkkoja.

Tule aistimaan
saariston rauha

Pihlajavedelle pääsee vaikka
Savonlinnan keskustasta veneellä
tai kanootilla. Laaja vesistö edellyttää kokemusta vesillä liikkumisesta ja kartanlukutaitoa.
Vesille lähteminen palkitsee,
sillä Pihlajavesi—Olavinlinnakokonaisuus lukeutuu Suomen
kansallismaisemiin. Savonlinnan
Riihisaaressa voi tutustua alueen
luonnosta ja kulttuurihistoriasta
kertovaan näyttelyyn.

merkityillä tulentekopaikoilla.
Kovalla tuulella tai metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on
kielletty.
• Retkeile roskattomasti. Alueella
ei ole jäteastioita, joten pakkaa
evääsi niin, ettei jätettä synny.
Palavat roskat voit polttaa
tulisijoissa, muut vie mennessäsi
pois.
• Pidäthän lemmikkieläimet
kytkettyinä.
• Maihinnousu ja liikkuminen on
kielletty rajoitusalueilla 1.1.–30.4.
saimaannorpan pesimänrauhan
turvaamiseksi.
• Voit poimia marjoja ja sieniä,
mutta et kiviä tai kasveja.
• Onkiminen, pilkkiminen ja
viehekalastus yhdellä vieheellä
on sallittu lukuun ottamatta
1.1.–30.4. välisellä ajalla rajoitettuja alueita. Viehekalastus
edellyttää kalastonhoitomaksun
18–65-vuotiailta.
• Uistelu on sallittu EteläSuomen vapaluvan (lupa 7413,
www.eraluvat.fi) lunastaneille.
• Verkkokalastus on kielletty.
Muut pyydysluvat Pihlajaveden
valtion vesialueella (lupa-alue
7009, www.eraluvat.fi) myöntää
Metsähallitus.
• Kalastajan on tarkistettava
kalastusrajoitukset osoitteesta
kalastusrajoitus.fi.
Ohjeet ja säännöt
luontoon.fi/pihlajavesi/
ohjeetjasaannot
Retkietiketti
luontoon.fi/retkietiketti
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Maihinnousu ja liikkuminen on
kielletty 1.1.– 30.4. karttaan
merkityillä liikkumisrajoitusalueilla.
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Valtion luonnonsuojelualue – State Nature Reserve –
Государственный природный заповедник
Valtion luonnonsuojelualue, liikkumisrajoitus:
maihinnousu ja maa-alueilla liikkuminen kielletty 1.1.-30.4.
State Nature Reserve: landing and moving on land
forbidden 1.1.-30.4. – Государственный природный
заповедник, ограничение на передвижение: высадка
на берег и передвижение по суше запрещены 1.1.-30.4.
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Luontokeskus – Visitor Centre – Визит-центр
Suuri
Niemisjärvi
Pitkäjärvi
Venelaituri – Jetty – Лодочный причал

Honkanen
Tulentekopaikka – Campfire site – Место для костра
Suuri
Siikajärvi
Keittokatos – Cooking
shelter – Летняя кухня
Viitajärvi

PieniKontiainen

Hirvolanselkä

Porkalanselkä
Hirviniemi

Suuri-Kontiainen

Telttailualue – Tent site – Место для палаток

Polku – Path – маршрут
Liikkumisrajoitus: jäällä liikkuminen kielletty 50 metriä
Lohijärvi
Kalavesi
rannasta – Must keep at least 50 metres distance to
Näköalapaikka – Viewpoint – Смотровая точка
the lakeshore when moving on ice – Ограничение на
передвижение: во время передвижения по льду запрещено
Vesillelaskupaikka – Boat launch – Место для
приближаться к берегу ближе, чем на 50 метров.
Kulpinjärvi
спуска лодки
Tolvanselkä
Muun toimijan ylläpitämä kohde
Esteetön
– Accessible – доступен для инвалидов
JuurikkaFacilities maintained by other organization
selkä
Объект, обслуживаемый другой организацией
Salmikas
Varaussauna – Reservable sauna – Сауна (аренда)
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Высадка на берег и передвижение
по суше 1.1.-30.4. запрещены в
зонах с ограниченным
передвижением, отмеченных на
карте.

Turponsaari

Laukansaari

Juuvinsaari

Landing and moving forbidden
January 1 – April 30 in restricted
areas marked on this map. Kuhajärvi

Kuivakäymälä – Dry toilet – Уличный туалет
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