KUOLIMON SEUDUN RETKEILYKOHTEET
OUTDOOR RECREATION DESTINATIONS OF THE KUOLIMO AREA ÎÁÚÅÊÒÛ ÄËß ÏÅØÈÕ ÌÀÐØÐÓÒÎÂ Â ÐÀÉÎÍÅ ÊÓÎËÈÌÎ
Â íåîòëîæíûõ ñèòóàöèÿõ çâîíèòå ïî íîìåðó 112.
Hätätilanteessa soita numeroon 112.
In an emergency, dial 112. Inform the operator of
Ñîîáùèòå âàøå ìåñòîíàõîæäåíèå, à òàêæå ÷òî
Kerro sijaintisi sekä mitä on tapahtunut your location and what has happened and listen to
ïðîèçîøëî è ñëóøàéòå èíñòðóêöèè.
ja kuuntele ohjeet.
their instructions.
The coordinates for this spot are / Êîîðäèíàòû äàííîãî ìåñòà
Kirkkoranta, koordinaatit: P 61° 12,07' ja I 27° 40,78'

KIRKASVETINEN KUOLIMO

Jokamiehenoikeudet

Kuolimo on poikkeuksellisen karu ja kirkasvetinen,
kansainvälisesti harvinainen nuottaruohotyypin (Lobelia
dortmanna) järvi. Kuolimon ravinnepitoisuus on alhainen.
Pohjaeläimistö on kuitenkin rikas ja järven kalasto on arvokas
mm. taimenen, muikun ja siian ansiosta. Lisäksi Kuolimossa
elää jääkauden relikteinä isonieriä ja härkäsimppu.
Kuolimon vesikasvillisuus on karua, samoin rantakasvillisuus
pääasiassa kivikko- ja hiekkarannoilla. Lahdenpohjukoissa ja
pikkupurojen suualueilla on luhta-alueita.
Järven ympäristö on geologisesti ja biologisesti harvinaisen
monimuotoinen yhdistelmä harjuja, kallioita, soita ja karujen
järvien lajistoa. Järven halki kulkee harjuja, jotka muodostavat
kapeita niemiä, särkkiä, hiekkarantoja ja harjusaaria. Kuolimo
rajoittuu etelässä Toiseen Salpausselkään. Tähän
reunamuodostumaan yhtyvä harjujakso kulkee järven poikki
Säkniemestä pohjoiseen. Tällä alueella on varsin monipuolinen
yhdistelmä jäätikköjokien synnyttämiä muodostumia ja
selkäveden rantavoimien rantamuodostumia.
Kuolimoa yhdistää Saimaaseen lähes kilometrin pituinen
Partakosken koskireitti, johon sisältyy kolme vuolasta
koskiosuutta Ahvenkoski, Saunakoski ja Partakoski. Partakoski
on järvitaimenen ainoa kutupaikka eteläisen Saimaan alueella.
Kuolimolla uitettiin 1960-luvulle asti puutavaraa Partakosken
kautta Saimaalle. Partakosken koskireitti on ennallistettu
uittotarkoituksiin tehtyjen perkausten jäljiltä 1990-luvun
puolivälissä.
Kuolimo on NATURA 2000-kohde ja erityissuojeltu vesistö. Osa
alueesta on rantojensuojeluohjelmassa. Partakoski ja Kärnäkoski
on suojeltu koskiensuojelulailla.

Saat

CLEAR-WATERED LAKE KUOLIMO
Lake Kuolimo is an exceptionally barren and clear-watered lake.
Because the lakes nutrient content is low, both its aquatic and
waterside vegetation are meagre. There are flood meadows in
the coves and by the mouths of small brooks. The zoobenthos
of the lake, however, is rich and the fish fauna valuable.
Geologically and biologically, the surroundings of the lake form
an exceptionally polymorphous combination of eskers, cliffs,
mires and nutrient-poor lake species. Through the lake there
are eskers which form narrow spits, sandy beaches and esker
islands. In the south, Lake Kuolimo borders on the Second
Salpausselkä, a ridge formation developed during the last Ice
Age.
Lake Kuolimo is connected to Lake Saimaa by the Partakoski
line of rapids, through which timber was floated from Lake
Kuolimo to Lake Saimaa until the 1960s. The Partakoski line of
rapids was restored in the mid 1990s and cleared of the impacts
which cleaning it out for timber floating purposes had made
on it.
Lake Kuolimo is a NATURA 2000 site and a part of the Specially
Protected Waters Programme. Some of the shores are in the
Shore Protection Programme. Partakoski and Kärnäkoski Rapids
are protected by the Finnish Rapids Protection Act.
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SAIMAA GEOPARK RY

Tulentekopaikka
Campfire place

Saimaa Geopark ry perustettiin joulukuussa 2016. Jäsenkuntia
ovat Mikkeli, Juva, Sulkava, Puumala, Imatra, Lappeenranta,
Savitaipale, Taipalsaari ja Ruokolahti. Saimaa Geoparkin pintaala on 6,063 km2, josta maa-aluetta on 2,031 km2 ja vesialuetta
4032 km2. Geokohteita on 65 sekä luonto- ja kulttuurikohteita 53.
Saimaa Geopark sai YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö
UNESCO:n Global Geopark -statuksen vuonna 2021. UNESCO
Global Geopark -status myönnetään kerrallaan neljäksi vuodeksi.
UNESCO Geoparkit ovat verrattavissa kansallispuistoihin ja
UNESCO:n maailmanperintökohteisiin.
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iperialaista alkuperää oleva saimaannieriä on norpan tavoin yksi Saimaan alueen jääkauden
rctic char is of Siberian origin and one of the glacial relics of the Lake Saimaa. The species has
Adeclined
Srelikteistä.
Laji on taantunut sukupuuton partaalle viimeisen sadan vuoden aikana. Nykyisin Kuolimo
to the brink of extinction over the past hundred years. Today, Kuolimo is the only lake
on ainoa järvi, jossa laji on sinnitellyt luontaisesti lisääntyvänä alkuperäiskantana. Kanta on kuitenkin
geneettisesti äärimmäisen kapea, eikä se kestä kalastusta. Saimaannieriä on luokiteltu äärimmäisen
uhanalaiseksi, koska sillä on hyvin suuri välitön uhka hävitä luonnosta kokonaan. Siksi laji on
rauhoitettu kokonaan kalastukselta.

sustainig a naturally reproducing native population. However, the stock is genetically extremely
narrow and cannot withstand fishing. The species has been classified as extremely endangered
because of its very high immediate threat of total extinction. Therefore, the species is completely
protected from fishing.

Kuolimossa on myös erityisiä kalastuksenrajoitusalueita, joiden tarkoitus on tukea saimaannieriän
suojelua ja kannan elvytystoimenpiteitä. Rajoitusalueilla viehe- ja verkkokalastus, pilkkiminen,
pohjaonginta, koukkupyydykset ja troolaus on kielletty. Mikäli lajia jää pyydyksiin rajoitusalueiden
ulkopuolella, on kalat välittömästi vapautettava. Saimaannieriä on helppo tunnistaa värityksensä
perusteella. Muista lohikaloista sen erottavat erityisesti valkeat pilkut ja evien reunukset (katso
ympyrät kuvassa).

There are also special restriction areas, which are intended to support theconservation of the Arctic
char conservation and stock recovery measures. In the restricted areas, lure and net fishing, ice
fishing, bottom trawling, hook fishing and trawling are prohibited. If the species is caught outside
the restricted areas, the fish must be released immediately. Arctic char is easy to identify by its
coloring. Of the other salmonids, it is particularly distinguished by white spots and fin borders (see
circles in the figure).

Reitistön huolto: Savitaipaleen kunta, puh. 040 158 6542
Lisätietoja retkikohteista: www.ekarjala-retkeily.fi
More information: www.ekarjala-retkeily.fi/en

Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ: www.ekarjala-retkeily.fi/ru

SAIMAA GEOPARK ASSOCIATION
Saimaa Geopark assoc. was founded in December 2016. The
member municipalities are Mikkeli, Juva, Sulkava, Puumala,
Imatra, Lappeenranta, Savitaipale, Taipalsaari and Ruokolahti.
The surface totals 6,063 km2 of which land covers 2,031 km2
and water 4032 km2. There are 65 geosites and 53 nature and
culture sites.
Saimaa Geopark received UN Educational, Scientific and Cultural
Organization's UNESCO Global Geopark status in 2021. UNESCO
Global Geopark status is granted for four years at a time.
UNESCO Geoparks are comparable to national parks and
UNESCO World Heritage Sites.

 liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa
muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin
sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka
voivat kulkemisesta vahingoittua.
 oleskella tilapäisesti.
 poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia.
 kulkea ja uida vesistössä sekä kulkea jäällä.

Et saa

 aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille.
 häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja muita
eläimiä.
 kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita tai kuivia
puunosia.
 tehdä avotulta toisen maalle (sallittu merkityillä
tulipaikoilla).
 roskata ympäristöä.
 ajaa moottoriajoneuvolla maastossa.
 kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.
Kaiken minkä jaksat kantaa maastoon, jaksat
varmasti tuoda sieltä poiskin!

Everymans right
You may

 walk, ski or cycle freely in the countryside,
except in gardens and the immediate vicinity
of peoples homes, and in fields and plantations
which could easily be damaged.
 stay or set up camp temporarily in the
countryside, a reasonable distance from homes.
 pick wild berries, mushrooms and flowers
 row, sail, use a motorboat or swim in lakes

You may not

 disturb people or damage property.
 disturb breeding birds or game.
 cut down, damage, or break branches off
trees.
 light open fires on other peoples property,
except marked place.
 disturb the privacy of peoples homes.
 drop or leave litter.
 drive motor vehicles off road.
 fish or hunt without the relevant permits.
On excursions in nature, carry out what you
carry in!

Ïðàâî êàæäîãî ÷åëîâåêà íà
ïðèðîäó â Ôèíëÿíäèè
Ðàçðåøàåòñÿ:
 ïåðåäâèãàòüñÿ íà ïðèðîäå ïåøêîì, íà
ëûæàõ èëè íà âåëîñèïåäå, çà èñêëþ÷åíèåì
äâîðîâûõ ó÷àñòêîâ è òàêèõ ïîëåé, ëóãîâ è
êóëüòèâèðóåìûõ ó÷àñòêîâ, êîòîðûì ìîæåò
áûòü íàíåñåí óùåðá èç-çà ïåðåäâèæåíèÿ
ïî íèì.
 âðåìåííî íàõîäèòüñÿ â òåõ ìåñòàõ, ãäå
ðàçðåøàåòñÿ ïåðåäâèãàòüñÿ.
 ñîáèðàòü äèêèå ÿãîäû, ãðèáû è öâåòû.
 ïåðåäâèãàòüñÿ è êóïàòüñÿ â âîäíîé
àêâàòîðèè, ïåðåäâèãàòüñÿ ïî ëüäó.
Çàïðåùàåòñÿ:
 ïðè÷èíÿòü áåñïîêîéñòâî èëè óùåðá äðóãèì.
 áåñïîêîèòü èëè ïîâðåæäàòü ãíåçäà ïòèö è
îõîòíè÷üþ ôàóíó.
 ðóáèòü èëè ïîâðåæäàòü æèâûå äåðåâüÿ,
áðàòü ñóõîñòîéíóþ èëè ïîâàëåííóþ
äðåâåñèíó.
 áåç êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè ðàçâîäèòü
êîñòåð íà çåìëå.
 íàðóøàòü íåïðèêîñíîâåííîñòü æèëèùà.
 çàñîðÿòü îêðóæàþùóþ ñðåäó.
 èñïîëüçîâàòü àâòîìîòîòðàíñïîðò âíå
äîðîã îáùåãî.
 ëîâèòü ðûáó è îõîòèòüñÿ áåç íàäëåæàùèõ
ëèöåíçèé è ðàçðåøåíèé.
Âñå, ÷òî âû ñïîñîáíû ïðèâåçòè íà ïðèðîäó,
âû íàâåðíÿêà ñïîñîáíû óâåçòè ñ ñîáîé!

