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ren i fjärdarna. Undvik att stiga i 
land på skär och små öar under 
fåglarnas häckningstid.

Saimenvikaren är 
Pihjalavesis skatt
Pihlajavesi är ett mycket viktigt 
fortplantningsområde för sai-
menvikaren. I Pihlajavesi lever 
nästan en tredjedel av hela 
saimenvikarbeståndet.

Om du vintertid rör dig på 
isen av Saimen så ta då en omväg 
runt drivorna på skären och 
uddarna i fjärden. Snödrivorna 
kan gömma ett vikarbo. Om 
honan blir rädd för störningar, 
såsom snöskoterkörning, kan 
förlossningen eller amningen 
störas. 

Salpa-stationens
grotta väcker förundran
I den södra ändan av ön Kon-
gonsaari finns en av Salpalin-
jens baser med sina grottor 
som sprängts i berget. Du kan 

Skydda naturen 
under utflykten
• Respektera naturen och andra 
besökare.
• Det är endast tillåtet att göra upp 
eld på eldplatserna som märkts ut 
på kartan. Vid hård vind eller när 
det råder varning för skogsbrand 
är det förbjudet att göra upp eld.
• Skräpa inte ner. Det finns inga 
avfallskärl på området, så se till 
att packa din matsäck så att den 
inte lämnar efter sig något avfall. 
Brännbart avfall kan du bränna i 
eldplatserna, resten tar du med 
dig hem.
• Håll sällskapsdjur i koppel.
• Det är förbjudet att stiga i land 
och röra sig i begränsningsområ-
dena mellan den 1 januari och den 
30 april för att trygga saimenvika-
rens häckningsfrid. 
• Du får plocka bär och svamp, 
men inte stenar eller växter.
• Mete, pilkfiske och han-
dredskapsfiske med drag är 
tillåtet med undantag av områden 
som är begränsade under tiden 
från den 1 januari till den 30 april. 
Handredskapsfiske förutsätter en 
fiskevårdsavgift för 18–65-åringar.
• Dragfiske är tillåtet för personer 
som skaffat södra Finlands 
spöfisketillstånd (tillstånd 7413, 
www.eraluvat.fi).
• Nätfiske är förbjudet. Övriga 
fisketillstånd med andra redskap 
på statens vattenområde i 
Pihlajavesi (tillståndsområde 
7009, www.eraluvat.fi) beviljas av 
Forststyrelsen. 
• Fiskaren ska kontrollera 
fiskebegränsningarna på kalastus-
rajoitus.fi. 

Instruktioner och regler
utinaturen.fi/pihlajavesi/ 
instruktionerochregler

Etikett i friluftslivet
utinaturen.fi/etikettifriluftslivet

Nödnumret 112

Pihlajavesi representerar 
sjönatur när den är som bäst. 
Där finns labyrintartade 
kedjor av holmar och vida 
fjärdar om vartannat. Natio-
nallandskapet förtrollar de 
friluftsmänniskor som rör 
sig till sjöss att stanna flera 
dagar. Det finns över tio 
utflyktshamnar som betjänar 
friluftsmänniskorna. Även sai-
menvikaren har fattat tycke 
för områdets klara vatten.

Sjönaturen är
karg och storslagen
Pihlajavesi, som hör till Saimen, 
breder ut sig söder om Nyslott. 
Området är nästan 20 kilometer 
brett och cirka 40 kilometer 
långt. Det varierande insjöland-
skapet består av stora öar och 
hundratals skär.

Området har en storslagen 
natur och strandlandskapet 
domineras av karga tallskogar. 
Fåglarna trivs i skyddet av skä-
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bekanta dig med Salpa-stationen 
på en cirka 400 meter lång stig. 
I Saimenområdet stödde sig 
försvaret helt på vattenområ-
dena, och på befästningslinjen 
försökte man skära av fiendens 
rutter över vattnet.

Det finns en cirka två kilome-
ter lång stig i Iso-Kankainen. Den 
lämpar sig även för ovana vand-
rare, men går upp på en högre 
ås. Från åsen kan man se spår av 
istiden, såsom dödisgropar och 
forntida strandvallar.

Kom och upplev
friden i skärgården
Från Nyslotts centrum kan du 
åka till Pihlajavesi till exempel 
med båt eller kanot. Vattendra-
get är stort och det behövs 
därför erfarenhet av att röra sig 
på vatten samt att läsa kartor.

Det lönar sig att bege sig ut 
på vattnet, då området kring 
Pihlajavesi och Olofsborg är ett av 
Finlands nationallandskap.
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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. 

Liikkumisrajoitus: jäällä liikkuminen kielletty 50 metriä 
rannasta – Must keep at least 50 metres distance to 
the lakeshore when moving on ice – Ограничение на 
передвижение: во время передвижения по льду запрещено 
приближаться к берегу ближе, чем на 50 метров. 

Muun toimijan ylläpitämä kohde 
Facilities maintained by other organization
Объект, обслуживаемый другой организацией

Luontokeskus – Visitor Centre – Визит-центр

Venelaituri – Jetty – Лодочный причал

Tulentekopaikka – Campfire site – Место для костра

Keittokatos – Cooking shelter – Летняя кухня

Telttailualue – Tent site – Место для палаток

Polku – Path – маршрут

Näköalapaikka – Viewpoint – Смотровая точка

Vesillelaskupaikka –  Boat launch – Место для 
спуска лодки

Esteetön – Accessible –  доступен для инвалидов

Varaussauna – Reservable sauna – Сауна (аренда)  

Kuivakäymälä – Dry toilet – Уличный туалет  
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Mustasaari

Maihinnousu ja liikkuminen on 
kielletty 1.1.– 30.4. karttaan 
merkityillä liikkumisrajoitusalueilla. 

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

Высадка на берег и передвижение 
по суше 1.1.-30.4. запрещены в 
зонах с ограниченным 
передвижением, отмеченных на 
карте.
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